
 

 

 

UŽKANDŽIAI 
 
 
 

TACOS YUCATECOS           11 € 

Majų stiliumi per naktį marinuota kiauliena su šviežiomis salotomis, ridikėliais, mėlynaisiais 

svogūnais. Pateikiama minkštose kukurūzų tortilijose. 

 

QUESADILLA AGAVE   

Apkepta miltinė tortilija su lydytu sūriu, pjaustytais pomidorais ir jūsų pasirinktu įdaru: 

Smulkinta vištiena              10 € 

„Chorizo“ dešra              10 € 

Marinuoti kaktusai              10 € 
 

NACHOS CLÁSICOS (galite pasirinkti aštrumą / neaštriai / vidutiniškai / aštriai)  

Kukurūziniai tortilijų traškučiai su lydytu sūriu, pomidorais, jalapeno pipirais, juodosiomis 

alyvuogėmis ir įdaru pagal jūsų skonį: 

Čili                10 € 

Smulkinta vištiena             9.5 € 

Trijų sūrių              9.5 € 

Šviežia „Chorizo“              10 € 
 

GUACAMOLE CON TOTOPOS           10 € 

„Guacamole“ avokadų padažas pagamintas iš prinokusių avokadų, pomidorų, kalendros lapų, 
žaliųjų citrinų sulčių, pateikiamas dubenėlyje su „totopos“ kukurūziniais traškučiais. 
 

GABRIELA’S SALAD           

Su vištiena  10 € 
Su jautiena  11 € 
Su krevetėmis  10.5 € 

 

Šviežios salotos, pomidorai, svogūnai, pupelės, avokadas ir Jūsų pasirinktas įdaras vištiena, 

jautiena arba krevetėmis. 
 

CHORIQUESO                10 € 

Keptuvėlėje patiekiama poblano pipirų, žaliųjų, geltonųjų ir raudonųjų paprikų, svogūnų, 

“chorizo” dešros užkepėlė, su lydytu mozarela sūriu, grietine ir kukurūziniais traškučiais totopos. 

 
 



 

 

SRIUBOS 
 

SOPA DE 7 MARES             18 € 

Jūros gėrybių sriuba su midijomis, krevetėmis, šukutėmis, mėlynuoju krabu ir aštuonkoju su 

„chipotle“ padažu.  

POZOLE                9 € 

Tradicinė meksikietiška kiaulienos ir kukurūzų sriuba, patiekiama su salotomis, ridikėliais ir 

„totopos“ traškučiais. 

CHILI CON CARNE            9.5 € 

Minkštai virti jautienos gabaliukai, svogūnai, česnakai, čili „chipotle“, čili „de árbol“, kukurūzai, 

pupelės, raudonėlis, šokoladas ir šlakelis „Mezcal de la casa“, patiekiama su tortilijų traškučiais ir 

tortilijomis. 

CHILI VEGETAL               8 € 

Svogūnai, česnakai, morkos, cukinijos, raudonėliai, raudonosios paprikos, kukurūzai ir pupelės, 

šokoladas, šlakelis „Mezcal de la casa“, sūris, miltų tortilijos ir grietinė. 

 

 

KARŠTIEJI PATIEKALAI 
 

FAJITA PROVOCATIVA (galite pasirinkti aštrumą / neaštriai / vidutiniškai / aštriai) 

Su jautiena      18 € 
Su krevetėmis 17 € 
Su vištiena 16 € 
Su daržovėmis  13 € 

Apkepti mėlynieji svogūnai, raudonosios, geltonosios ir žaliosios paprikos su jūsų pasirinktu įdaru. 

Patiekiama su miltinėmis tortilijomis, salotomis, sūriu, grietine ir mūsų naminiu „chipotle“ 

padažu.  
 

PESCADO JAROCHO                       18 € 

Ešerio filė su švelniu „veracuzana“ padažu, pomidorais, svogūnais, žaliomis ir juodomis 

alyvuogėmis, kaparėliais ir šlakeliu tekilos „Blanco“ ir meksikietiškais ryžiais. 

 

 

 



 

 

 

POLLO BORRACHO                       19 €  

  (galite pasirinkti aštrumą / neaštriai / vidutiniškai / aštriai) 
Kukurūzinis viščiukas (300 g), paruoštas su meksikietiškais prieskoniais, 4 val. virtas žemos 

temperatūros „sous-vide“ cirkuliatoriuje. Patiekiamas su meksikietiškais ryžiais ir aštriu „poblano 

– tekilos“ padažu. 

ALMEJAS ALA CHIPOTLE  (galite pasirinkti aštrumą / neaštriai / vidutiniškai / aštriai)            18.5 € 
 

Midijos, marinuotos su česnaku, druska, pipirais, kalendros sėklomis, išvirtos garuose su mūsų 

specialiu naminiu „chipotle“ padažu ir traškia „quesadilla“. 

ALAMBRE   (galite pasirinkti aštrumą / neaštriai / vidutiniškai / aštriai)       24 € 

Šiaudeliais pjaustyta jautiena, vištiena, krevetės, apkepta su mėlynaisiais svogūnais, raudonomis, 

geltonomis ir žaliomis paprikomis. Patiekiama su tortilijomis, raudonųjų pupelių piurė, sūriu, 

meksikietiškais ryžiais ir „guacamole“ avokadų padažu, „pico de gallo“ pomidorų padažu. 

 

CAMARONES FRESCOS AL MOJO DE AJO             24 € 

 (galite pasirinkti aštrumą / neaštriai / vidutiniškai / aštriai) 

Šviežios krevetės apkeptos svieste su česnakais, druska, juodaisiais pipirais, „chipotle“ padažu, 

šlakeliu balto vyno, svogūno laiškais. Patiekiama su meksikietiškais ryžiais su sūriu. 

VIEIRAS Y CAMARON DÚO   (galite pasirinkti aštrumą / neaštriai / vidutiniškai / aštriai)      25 € 

Šviežių šukučių ir krevečių duetas, apkeptas svieste su grietinėle, česnakais, pjaustytais 

pomidorais, druska, juodaisiais pipirais, „chipotle“ padažu, grietinėle,  šlakeliu balto vyno, 

svogūno laiškais ir „chorizo“ dešra.  

TRÍO DE VIEIRAS, CAMARÓN Y PULPO                       35 € 

 (galite pasirinkti aštrumą neaštriai / vidutiniškai / aštriai)         

Šviežių šukučių, krevečių ir aštuonkojų trio, apkeptas svieste su grietinėle, česnakais, pjaustytais 

pomidorais, druska, juodaisiais pipirais, „chipotle“ padažu, grietinėle,  šlakeliu balto vyno, 

svogūno laiškais ir „chorizo“ dešra, „pico de gallo“ pomidorų padažu. 

 
 

KASDIENĄ TEIRAUKITĖS SPECIALIŲ ŠEFO DIENOS PATIEKALŲ! 
  



 

 

 

DESERTAI 
 

 

CHOCOFLAN               8 € 

Sluoksnis šokoladinio pyrago ir sluoksnis vanilinio kremo su karamelės užpilu.  

 

PASTEL DE TRES LECHES           7.5 € 

Biskvitinis tortas, prisotintas trijų rūšių pieno (išgarinto pieno, kondensuoto ir nenugriebto 

pieno), vanilės ir šlakelio tekilos.  

BOLITA DE CARAMELO            5.5 € 

Karamelinis rutuliukas su riešutais ir žaliosios citrinos skiltele  
 

HELADO             6.5 € 
 

Naminiai ledai su sezoniniais vaisiais.  
Esamų skonių teirautis padavėjų! 
 
 

 


