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TACOS
TACO - šilta kukurūzų arba kvietinių miltų tortilija su ypatingai ruoštu
įdaru iš mėsos ar daržovių, pagardinama padažais ir kitais priedais

2 vnt
CARNITAS
lėtai troškinta kiauliena, juodosios pupelės, tomatillo-jalapeño salsa,
guacamole, kalendra, baltieji svogūnai

5

SOFRITOS
saldžios bulvės, avinžirniai, juodosios pupelės, morkos, chipotle salsa, rūkytų
paprikų salsa, ožkų pieno sūris

5

LENGUA
jautienos liežuvis, bulvės, chorizo, chipotle majonezas, pomidorų-kumino
salsa

7

COSTILLAS
jautienos šonkaulių mėsa, marinuota tamsaus alaus-kumino-chile morita
sultinyje, pico de gallo salsa, tomatillo- cascabel-pasilla salsa

8

GAMBAS
krevetės, salsa mexicana, guacamole, sūrio salsa, salotos

10

STEAK
jautienos išpjova, avokadų salsa, chipotle salsa, chile guajillo salsa

14

Alergenai
Jei esate alergiškas, prašome teirautis
mūsų dėl daugiau informacijos

Užkandžiai
NACHOS
kukurūzų traškučiai kepti krosnyje su skirtingais sūriais, ispaniška chorizo,
frijoles. Patiekiame su guacamole ir namų salsa

9

POZOLE
tradicinė meksikietiška sriuba su baltaisiais kukurūzais pozole, sultinys iš
vištienos, pomidorų ir kvapniųjų pasilla bei ancho pipirų, pico de gallo salsa.
Patiekiame su quesadilla

7

TOSTADA DE PULPO
ypatingai ruošta aštuonkojo koja, achiote, džiovinta kukurūzų tortilija,
guacamole, pico de gallo, rūkytų paprikų salsa, jogurtas

17

Priedai
QUESADILLA kvietinė tortilija, užkepta su sūriu
GUACAMOLE avokadų, pomidorų salsa
TORTILLAS kvietinės ar kukurūzų (2 vnt)
TOTOPOS kukurūzų traškučiai
CHIPOTLE, JALAPEÑO, HABANERO ir kiti aštrieji pipirai
SALSAS mūsų virtuvėje gaminami įvairūs padažai ir kiti pagardai
ENSALADA žaliosios salotos prie patiekalų
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Alergenai
Jei esate alergiškas, prašome teirautis
mūsų dėl daugiau informacijos

Namų tradiciniai
BIRRIA
22
patiekalas ypatingoms progoms!- ėriuko kulnas pernakt marinuotas chile ancho
ir guajillo apsupty, po to ilgai troškintas savo sultyse. Patiekiame tacos stiliuje su
šiltomis kukurūzų tortilijomis, kalendra, laimu ir svogūnu
ENCHILADAS
kukurūzinių tortilijų suktinukai su vištiena, užkepti su sūriais, pagardinti mole,
juodosiomis pupelėmis, raudonaisiais svogūnais ir kalendra

15

CHILE VEGETAL
13 daržovių troškinys ruošiamas su 6 klasikiniais pipirais, tinka ir veganams

9

ALMEJAS
midijos ruoštos grietinėlės-baltojo vyno-chipotle sultinyje. Gliaudykite jas
užkąsdami traškia quesadilla

16

Namų specialieji
Dažnai pagaminame ką nors naujo ar neragauto: šviežios žuvies, jūros gėrybių,
stiprios mėsos ar saldžių desertų…
Ko paruošėme šiandien – klauskite virtuvės būrėjų ar padavėjų
KEY LIME
žaliųjų citrinų desertas iš kondensuoto pieno ir sausainių

5

Alergenai
Jei esate alergiškas, prašome teirautis
mūsų dėl daugiau informacijos

REFRESCOS
Gaivieji gėrimai
2/3
Espresso/ juoda/ balta/ cappuccino/ latte
3
Arbata juodoji, žalioji, juodoji aviečių, ramunėlių, žalioji jazminų, cinamono
Naminis limonadas
0.5l / 1l 3/4
3
Jarritos/ Pepsi/ San Pellegrino/ Acqua panna

Cerveza, CIDRA
Alus, sidras
Sakiškių Pancho corn lager / chipotle porter
Craft meksikietiškas alus
Corona
Sol
Nealkoholinis alus/ sidras
Sidras Tinginio Pantis obuolių/ kriaušių
Sidras Hogan's Wild Elder

4
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MARGARITAs
MARGARITA TRADICIONAL
tekila 100% agave, žaliosios citrinos, agavų sirupas

VAISINĖ MARGARITA

tekila 100% agave, žaliosios citrinos/apelsinai/greipfrutai, vaisių tyrė, sirupas

MEZCALITA

mezcal 100% agave, žaliosios citrinos, agavų sirupas

7

TEQUILA 100% agave
Blanco arba sidabrinė tekila paprastai yra nebrandinama, o jei brandinama - ne ilgiau kaip
60 dienų plieno statinėse, dėl to ši tekila išsiskiria grynu mėlynosios agavos skoniu.
Blanco jaučiami tropinių vaisių, gėlių, žolelių, minerališkumo ir baltųjų pipirų poskoniai.
Reposado literatūriškai reiškia pailsėjusi, t.y. brandinta ąžuolo statinėse nuo 2 mėnesių iki 1 metų.
Brandinimo procesas suteikia tekilai kepintos vanilės, karamelės, skrudintų pupelių poskonių
Añejo brandinama 1-3 metus viskio ar burbono statinėse, tai gėrimui suteikia tamsių atspalvių
ir platų poskonių spektrą - juodojo šokolado, cinamono, cigarų, sviestiškumą.
Extra añejo vadinama tekila brandinta ilgiau nei 3 metus.

Unico blanco/ reposado/ añejo
29 blanco/ rosa/ reposado
Alebrijes blanco/ reposado
Casa Cofradia blanco/ reposado/añejo
Espinoza blanco/ reposado/ ultra aged
Don Julio blanco/ reposado
Don Moy blanco/ añejo
Herradura blanco/ reposado/ añejo
KAH blanco/reposado/añejo
La Cofradia blanco/ reposado/ añejo
La Cofradia Talavera reposado
Patron silver/ reposado/ XO cafe
Patron Grand Platinum Titanimum blanco
Ocho 8 blanco/ añejo/ extra añejo
Torus Real blanco/ añejo
Tres Generaciones blanco/ reposado
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Tekilos pradžiamokslis
Siūlome mini tekilos degustaciją bet kurį vakarą.
Priderinsime tequila ir mezcal 100% agave iš gausios restorano
kolekcijos prie pasirinktų patiekalų, nepamiršime papasakoti apie
gėrimų kilmę ir paragausime kelias rūšis agavos distiliato

Tekilos giminaitis iš pietinės Meksikos. Tai Oaxaca valstijoje gaminamas distiliuotas spiritas,
pagamintas iš daugiau kaip 28 rūšių agavos augalo, labiausiai paplitusi yra Espadin rūšis.
Augalo dalis, vadinama piña, kepama užkasta po žeme su durpėmis,
dėl to gėrimas įgauna ypatingą dūmo poskonį

Mezcal Standoﬀ
Gin Agave Espadid
Bosscal Mezcal Agave Cenizo
Del Maguey Mezcal Vida
Del Maguey San Luis del Rio
Del Maguey Santo Domingo Albarradas
Del Maguey Wild Papalome
Pierde Almas tobala/ tobaziche
Recuerdo de Oaxaca blanco/ con gusano

5
7
7
7
9
9
11
9
6

Vynas taurėmis
De Martino Estate Chardonnay / Čilė
Klaus Lotz Riesling Feinherb / Mozelis, Vokietija
Bodegas Volver Paso a Paso Tempranillo La Mancha / Kastilija-La Manča, Ispanija

5
5
5

VINO en botellas
Casa de Sezim Vinho Verde Branco DOC / Vinho Verde, Portugalija
Protos Verdejo Rueda DO / Kastilija ir Leonas, Ispanija
Vigneti Radica Pinot Grigio Terre di Chieti IGT / Abrucai, Italija
Izadi Blanco F.B. Rioja DOC / Riocha, Ispanija
Follador Vino Spumante Brut Prosecco Treviso DOC / Venetas, Italija
Mascaro Cava Rubor Aurorae Semi Seco Rosado DO / Katalonija, Ispanija
Champagne Diebolt - Vallois Brut Tradition / Šampanė, Prancūzija

19
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Dominio del plata Anubis Malbec / Mendosa, Argentina

25
25

Izadi Crianza Rioja DOC / Riocha, Ispanija

35

Faiveley Pinot Noir Bourgogne AOC / Burgundija, Prancūzija

45

Alves de Sousa Caldas tinto Douro DOC / Duero slėnis, Portugalija

