MENU NA WYNOS

ZESTAWY
* zestawy nie podlegają rabatom

79 PLN

ZESTAW DLA 2 OSÓB

ZESTAW DLA 4 OSÓB

119 PLN

zapiekane frytki, burrito, stripsy
z kurczaka, chili con carne, quesadilla
wołowa, papryczki panierowane,
rostbef na różowo, tacos z dorszem,
taco z szarpaną wieprzowiną,
ser panierowany, ziemniaki z grilla,
tatr wołowy, nachos, żeberka,
hot wings 6 szt.

zapiekane frytki, burrito, stripsy
z kurczaka, chili con carne, quesadilla
wołowa, papryczki panierowane,
rostbef na różowo, tacos z dorszem,
taco z szarpaną wieprzowiną,
ser panierowany, ziemniaki z grilla

PRZYSTAWKI
29 PLN

TATAR WOŁOWY

tatar wołowy podawany z paloną kukurydzą,
szalotką, ogórkiem konserwowym, aioli,
żółtkiem, marynowanymi grzybami oraz
pieczywem

23 PLN

SCORPION BITES
papryczki jalapeño faszerowane
serem podawane z kwaśną
śmietaną

HOT WINGS (7/14 szt.)

19/34 PLN

frytki zapiekane z chili con carne,
kwaśną śmietaną, salsa verde
i sosem serowym

TACOS (1 szt.)
tortille podawane z:

chilli con carne, sałatą, serem,
majonezem chipotle
dorszem w panko, sałatą, kwaśną
śmietaną, aioli i limonką

31 PLN

25 PLN

nachos zapiekane z serem, sosem
serowym, guacamole, salsa verde
oraz sosem red mexican

texmex style wołowiną, sosem
bbq, piklowanym ogórkiem,
czerwoną cebulką

hot buffalo / BBQ
marynowane, chrupiące skrzydełka
w domowym sosie BBQ lub hot buffalo,
podawane z aioli

ZAPIEKANE FRYTKI

NACHOS (dla 2 osób)

13 PLN
11PLN
16PLN

ZUPY
MEXICAN CHICKEN

14 PLN

KREM KUKURYDZIANY

12 PLN

krem z kukurydzy z orzeszkami
ziemnymi i smażoną tortillą

pikantna zupa z kurczakiem,
warzywami, kolendrą i nachos

MAKARONY
JAJECZNY PIKANTNY STIR FRY
z chorizo, stekiem bavette,
boczniakiem, pastą z pieczonego
czosnku, fasolą pinto, świeżym
jalapeño, kolendrą i oliwą

32 PLN

NOODLE W STYLU TEXMEX
z papryką, brokułem, fasolą pinto,
sezamem, szczypiorem, liśćmi limety,
czerwoną cebulą, prażonymi orzeszkami
oraz limonką do wyboru:
wege
kurczak
wołowina

29 PLN
31 PLN
34 PLN

BURGERY
* bułki do burgerów wypiekamy na miejscu

CLASSIC

22 PLN

bułka maślana, wołowina 180g, ogórek
konserwowy, czerwona cebula,
pomidor, sałata, aioli, sos BBQ

TEXMEX

21 PLN

bułka maślana, szarpana
wieprzowina 160g, boczniak
smażony, piklowana kapusta, ser
cheddar, prażona cebulka, BBQ

26 PLN

bułka maślana, wołowina 180g, sałata,
grillowany ananas, guacamole, sos red
mexican, nachos, ser cheddar, jalapeño

CHEESE BURGER

PULLED PORK

FISH BURGER

28 PLN

bułka maślana, dorsz 160g,
sałata, aioli, coleslaw

24 PLN

bułka maślana, wołowina 180g, ogórek
konserwowy, pomidor, sałata, bekon,
ser cheddar, konfitura z czerwonej
cebuli, sos BBQ

BURGER WEGE

26 PLN

bułka maślana, kotlet z buraka,
prażony słonecznik i pestki dyni,
kwaśna śmietana, kozi ser,
konfitura z czerwonej cebuli

DODATKI:
zapiekane frytki - czerwona cebula/
majonez czosnkowy/cheddar
frytki
mięso 180g
panierowana mozzarella

14 PLN
9 PLN
12 PLN
6 PLN

bekon
dodatki warzywne
sosy
sery

3 PLN
2 PLN
3 PLN
3 PLN

TEX MEX
QUESADILLAS

EMPANADAS / PIEROGI MEKSYKAŃSKIE

pszenna tortilla zapiekana z serem cheddar
i pastą z fasoli podawana z guacamole,
sosem red mexican i kwaśną śmietaną,
do wyboru z:

smażone pierogi (5 szt.) z farszem
mięsnym oraz sosami:

kurczakiem
szarpaną wołowiną
wege falafel, ser, pasta z fasoli

FAJITA Z KURCZAKIEM

28 PLN
31 PLN
21 PLN
33 PLN

papryka smażona z cebulą, podawana
z grillowaną tortillą, guacamole, kwaśną
śmietaną, sosem red mexican

z kurczakiem
wołowo-wieprzowe

KURCZAK CAJUN

49 PLN

550g pieczonych żeberek wieprzowych
w sosie BBQ podawanych z frytkami
i sałatką coleslaw

tortilla pszenna wypelniona
oraz zawiajana

22 PLN

szarpaną wieprzowiną, serem,
frytkami (w środku), piklowaną
czerwoną kapustą, sosem BBQ

19 PLN

kurczakiem, serem, fasolą,
frytkami (w środku), cebulą,
sosem chipotle mayo,

20 PLN

CHILLI CON CARNE

33 PLN

wołowina duszona z fasolą, kukurydzą,
pomidorami, papryką chipotle podawana
z żółtym ryżem, kwaśną śmietaną
i guacamole

32 PLN

grilowana pierś z kurczaka 180g
podawana z meksykańskim ryżem,
chimichurri oraz sałatką

ŻEBERKA

BURRITOS

chili con carne, ryżem, serem

25 PLN
27 PLN

SAŁATKA CEZAR
grillowany kurczak z sałatą
rzymską, grana padano, bekonem,
anchois i grzankami

29 PLN

DESERY
NEW YORK CHEESECAKE

14 PLN

autorski sernik nowojorski,
konfitura z ananasa

BANOFFEE
czekolada z kajmakiem,
banan, bita śmietana

14 PLN

www.texmexsopot.pl

