
NACHOS COMPANEROS 
 160γρ. _2,50
	 • extra sour cream 60γρ. _2,00 
 • extra guacamole 60γρ. _2,20 
 • extra cheddar 60γρ. _2,00

CHili CON CARNE _6,80
	 Συνοδεύεται	με	tostadas
 cheddar, sour cream, pico de gallo

Para Compartir

Τα Ταcos σερβίρoνται σε θερμοκρασία δωματίου

TACOS
 sour cream, pico de gallo, iceberg,  
	 guacamole,	φύλλα	κόλιανδρου	&	επιλογή	 
	 ενός	από	τα	carne	cocinadas	μας

 • chicken fajitas ή carnitas 3τεμ.	_5,00
 • brisket ψημένο σε μπύρα  
 ή chipotle con carne 3τεμ.	_5,50

TACOS COMbO χ4 _6,50
 sour cream, pico de gallo, iceberg, guacamole,
	 φύλλα	κόλιανδρου	&	ποικιλία	με	τα	carne
	 cocinadas	μας

TACOS COMbO χ8 _12,80
 sour cream, pico de gallo, iceberg, guacamole
	 φύλλα	κόλιανδρου	&	ποικιλία	με	τα	carne
	 cocinadas	μας

TACOS
 sour cream, pico de gallo, iceberg, guacamole,
	 φύλλα	κόλιανδρου	&	επιλογή	ενός	από	 
	 τα	carne	cocinadas	μας

	 • chicken fajitas ή carnitas 3τεμ.	_6,90
	 • brisket ψημένο	σε	μπύρα  
  ή chipotle con carne 3τεμ.	_7,20

TACOS COMbO χ4 _9,40
 sour cream, pico de gallo, iceberg, 
	 guacamole,	φύλλα	κόλιανδρου	
	 &	ποικιλία	με	τα	carne	cocinadas	μας

TACOS COMbO χ8 _18,00
 sour cream, pico de gallo, iceberg, guacamole
	 φύλλα	κόλιανδρου	&	ποικιλία	με	τα	carne
	 cocinadas	μας.

El TiTan - BurriTo comBo _24,00
	 το	μεγαλύτερο	burrito	της	Ελλάδας	με	
	 3	διαφορετικά	σιγομαγειρεμένα	είδη	κρέατος	
	 (carnitas	• chili	con	carne	• brisket).

QuESaDillaS _8,50
 τραγανές	τορτίγιες	γεμισμένες	με	chicken
	 fajitas,	λιωμένα	τυριά,	sour	cream	και	pico	de	gallo	

ElOTES _7,00
 μεξικάνικο	καλαμπόκι,	3	toppings	chili	mayo,	 
 crispy	onion,	cheddar,	μπέικον,	sour	cream,	corn	nachos

TorTa cuBana _7,00
 Συνοδεύεται	με	chopped	salad 
	 σάντουιτς	σε	κουβανέζικο	ψωμί	με	σιγομαγει-
	 ρεμένο	χοιρινό,	τυρί,	καπνιστό	ζαμπόν,	πίκλες	
	 αγγουριού,	μουστάρδα	και	horseradish	mayo

STREET TACOS _9,80
 sour cream, pico de gallo, cheddar cheese,
	 guacamole,	gallo	pinto,	5τεμάχια	tortilla,	 
	 chicken	fajitas,	carnitas,	chipotle	con	carne

TACOS VEGGiE 3τεμ.	_6,90
 sour cream, pico de gallo, iceberg,  
	 guacamole,	φύλλα	κόλιανδρου,	ανανάς

BurriToS Συνοδεύεται	με	gallo	pinto
 sour cream, cheddar, iceberg, arroz rojo, pico 
 de gallo &	επιλογή	ενός	από	τα	carne	cocin
	 das	μας

	 • chicken fajitas ή carnitas _9,00
	 • brisket ψημένο	σε	μπύρα  
  ή chipotle con carne _9,80

EXTRA TOPPINGS cheddar cheese	ή	chipotle con carne +2,00€

NACHO libRE
	 nachos	από	αλέυρι	σίτου,	pico	de	gallo,	cheddar,	jalape
	 nos,	cactus,	guacamole,	tomatillos,	sour	cream,
	 ranchera	&	επιλογή	ενός	από	τα	carne	cocinadas	μας:
	 • chicken fajitas ή carnitas  _8,20
	 • brisket ψημένο	σε	μπύρα  
 ή chipotle con carne _8,70

chimichanga para loS niñoS gorDoS
 cheddar, pico de gallo, sour cream, iceberg, arroz 
 rojo	τηγανισμένο	σε	κρούστα	μεξικάνικων	μπαχαρικών
 &	επιλογή	ενός	από	τα	carne	cocina	das	μας:

 • chicken fajitas ή carnitas  _9,40
 • brisket ψημένο	σε	μπύρα  
 ή chipotle con carne  _10,20

Frozen Margarita _€5 
Corona _€4



choppED SalaD _8,20
με	κόκκινο	λάχανο,	κόκκινο	κρεμμύδι,	
σπασμένα	nachos,	sweet	corn,	καρότα,	 
σέλερι,	πράσινο	μήλο,	κόλιανδρο,	ραπανάκι,	
σάλτσα	εσπεριδοειδών	&	jalapeño	mayo

CAlAbACiTAS _9,20
με	iceberg,	ψητό	κολοκύθι,	ανανά,	 
καλαμπόκι,	κόλιανδρο,	σπασμένα	nachos	
chorizo	&	vinegrait	μαργαρίτα

El ZAR _8,80
μεξικάνικη	εκδοχή	της	caesar	salad	
με	κοτόπουλο	fajitas,	μπέικον,	sweet	corn,
φρέσκο	κόλιανδρο,	σπασμένα	nachos,	lime	 
&	crispy	tortillas

EnSalaDa fruTal _9,40
πράσινη	σαλάτα	με	αβοκάντο,	μάνγκο,	κόκκινο	
κρεμμύδι,	σπασμένα	nachos,	κατσικίσιο	τυρί,
φρέσκο	κόλιανδρο	&	lime

Ensaladas

• Ranchera  150γρ. _2,00
• Pico De Gallo 	 150γρ.	_2,00 
• Sour Cream 	 150γρ. _3,50
• Cheddar  150γρ. _3,50
• Guacamole		 150γρ.	_4,90
• Gallo Pinto		 400γρ. _4,50

SlOPPy JOSE _11,50
burger	με	100%	βοδινό	μπιφτέκι,	
chili	con	carne,	iceberg,	chili	mayo,	
nachos,	pickled	jalapeños	καραμελωμένα	
κρεμμύδια	&	λιωμένο	cheddar

faThEr ignaSio _10,80
burger	με	100%	βοδινό	μπιφτέκι,	
καπνιστό	μπέικον,	iceberg,	καπνιστή	μαγιονέζα		 
αυγό,	cheddar,	avocado,	ψημένη	τομάτα,	
μαγιονέζα	&	crispy	onion

Συνοδεύονται με πατάτες τηγανητές

Παραδοσιακή μεξικάνικη συνταγή από ψιλοκομμένο 
φιλέτο κρέατος, μαζί με πιπεριές ψημένες σε καυτό 
μαντέμι και συνοδευόμενα με 5 πιτάκια από αλέυρι  
σίτου, guacamole, pico de gallo & sour cream.

• PORK STEAK _14,50

• CHiCKEN _14,50

• BEEf STEaK _15,50

Fajitas

extras

Platos
Principales

Συνοδεύονται με 3 πίτες από αλέυρι σίτου, σαλάτα  
& πατάτες τηγανητές. 

• chicKEn churraSco		 400γρ.	_14,50

• porK churraSco		 400γρ.	_14,50

• chimichurri fillETE 
 parrillaDa  300γρ._26,00

παγωτό 1 μπάλα  _2,00 
(Σοκολάτα, Βανίλια, Σορμπέ λεμόνι/μάνγκο)

• SOPAPillA cheesecake _5,70 

• MExiCAN CHOCOlATE CAKE _6,00
 με	spicy	ganache	και	1	scoop	 
	 vanilla	ice	cream

• churroS _5,00



www.apolafste.ypefthina.eneap.gr Απολαύστε υπεύθυνα

• rED ....................................................................................3,00  _7,50  _13,00

• wHiTE ..........................................................................3,50  _8,50  _15,00

ποτήρι  /   500ml    /    1lt

Sangria

Refreshments REFill

• COCA COlA (RegulaR, light, ZeRo, Stevia) ....................................... 2,80
• fanTa oRange ............................................................................................................ 2,80
• SPRiTE ................................................................................................................................. 2,80
• SCHwEPPES (Soda WateR, indian tonic) .......................................... 2,80
• ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 250ml ................................................................. 2,00
• ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 750ml .................................................................. 4,50
• ΦυΣΙκΟ ΜΕταΛΛΙκΟ ΝΕΡΟ αυΡα 1l  ...........................................1,70

CORONA 355ml 5,00
ESTREllA Damm bARCElONA 5,70 
DESpEraDoS 5,70 KAiSER .....................................4,00 / 5,50

fiX HEllAS .......................3,50 / 4,50
CARlSbERG ........................4,00 / 5,50

ποτήρι  /500ml

Beers

Bottle Draught


