
 

 

 

ANTOJITOS 

 

FESTIVAL DEL TACOS –o(6 MEDIOS OU 4 GRANDES)      45,90 

Massa de milho frita  , frijoles, dois recheios a sua escolha, alface e tomate. Tudo à parte 

PARA VOCÊ MONTAR DO SEU JEITO! Acompanha também Guacamole e Salsa 

Caliente. Nas opções de recheio: carne, frango e vegetais. 

 

LIGEIRINHO        25,90 

Porção de nachos acompanhado de guacamole, sour cream e salsa caliente 

 

CHILLI BEANS   39,90 

Pasta à base de frijoles e carne moída, levemente picante. Coberto com cheddar,queijo 

prato e orégano. Acompanha porção de nachos. 

 

ZAPATA 42,00 

Porção de frijoles, guacamole, sour cream, salsa caliente, queijo prato e azeitona. 

Acompanha nachos e 4 tortillas médias.  

 

POTATO SKIN   39,00 

Canoas de batata frita,cobertas com cheddar e bacon. Acompanha sour cream. 

 

TAQUITOS CANCUN  39,00 

Mini tacos fritos recheados com frango tex-mex e molho Barbecue. Acompanha 

guacamole, chutney ( molho agridoce á base de frutas e especiarias) e jalapeno. 

 

CHILLIN ‘N CHEDDAR   40,70 

Porção de batata frita , acompanhada de chilli com cheddar e queijo prato. 

 

 



 

 

COMBINADOS 

 

PANCHO VILLA     59,90 

Potato skin (6 canoas de batata cobertas de cheddar e bacon), 6 unidades de taquitos 

cancun e quesadilla de queijo ou onion rings. Acompanha salsa caliente e sour cream 

 

CHAPOLIN COLORADO     35,00 

Quesadilla de queijo, nuggets e batata frita. 

 

VEGETARIANOS 

(CENOURA,BROCOLIS,COUVE FLOR E ABOBRINHA) 

 

QUESADILLA DE VEGETAIS      38,00 

Tortillas de farinha, recheadas com vegetais salteados, cheddar, queijo prato e salsa 

caliente; acompanha guacamole e sour cream. 

 

BURRITO VEGETAIS  25,90 

Tortilla de trigo recheada com frijoles, queijo prato, alface e tomate. Acompanha 

guacamole, sour cream e salsa caliente.  

 

FAJITAS DE VEGETAIS      49,90 

Vegetais salteados ( na manteiga ou azeite ). Acompanha:  guacamole, frijoles,salsa 

caliente, sour cream, azeitonas, queijo prato e alface americana. São 6 tortillas para 

montar o seu próprio burrito.  

 

PANCHO VILLA VEGETARIANO    49,90 

Potato skin (6 canoas de batata cobertas de cheddar e bacon opcional), 6 unidades de 

taquitos cancun de vegetais e quesadilla de queijo/vegetais ou onion rings. Acompanha 

salsa caliente e sour cream. 

 

 

 

 



 

BURRITOS 

 

BURRITOS 

Tortilla de trigo recheada com frijoles, queijo prato, alface e tomate. Acompanha 

guacamole, sour cream e salsa caliente. Nos sabores: 

• BIFE ANCHO:  36,90 

• FRANGO TEX MEX:  29,70 
•  

FAJITAS  

Grelhados em tiras com pimentões e cebolas salteados. Acompanha:  guacamole, 

frijoles,salsa caliente, sour cream, azeitonas, queijo prato , alface americana. São 6 

tortillas para montar o seu próprio burrito. Nas opções: 

• MISTA: 84,90 

• PEITO FRANGO GRELHADO: 74,90 

• BIFE CHORIZO: 94,90 

• VEGETAIS SALTEADOS: 49,90 

 

QUESADILLAS (4 UNDS) 

 

QUESADILLA DE QUEIJO (16 UNDS)o   34,90fnanfafa 

Tortillas de trigo recheadas com queijo prato. Levemente tostadas na chapa. 

Acompanha guacamole, sour cream e salsa caliente. ( 200g de molho no total ) 

 

QUESADILLA DE CARNE      59,70 

Tortillas de farinha, recheada com ancho grelhado e queijo prato. Acompanha 

guacamole, sour cream e jalapeno.  

  

QUESADILLA DE FRANGO     41,80 

Tortillas de farinha, recheadas com frango grelhado, cheddar, queijo prato e salsa 

caliente. Acompanha guacamole e sour cream. 

 

QUESADILLA MISTA     52,00 

Quatro pedaços da quesadilla recheados a escolha do cliente, entre as opções de 

frango, carne, vegetais e queijo. 

 

 



 

 

SOBREMESAS 

 

CHURROS DEL CHAVO    14,90 

Churros com doce de leite polvilhado com canela 

 

CHIMICHANGA DE MACA   15,90 

Tortilla de trigo recheada com creme inglês, maça e uva passa. Frita e polvilhada com 

canela 

 

BROWNIE DE CHOCOLATE COM CASTANHA    14,90 

Brownie de chocolate com castanha de caju e calda de chocolate meio amargo 

 

EXTRAS 

MOLHO EXTRA  5,8 

Cheddar, guacamole,sour cream,salsa caliente, frijoles, pimenta jalapeno 

 

PORCAO TORTILLA EXTRA (6 UNDS)  8,0 

 

MASSA TACO 10CM (4 UNDS)  8,0 

 

NACHOS EXTRA (120 G)  9,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BEBIDAS 

 

AGUA   4,5 

Água com ou sem gás   

 

SUCOS  13,90 

Suco abacaxi, limão, maracujá 

Limonada suiça 

 

REFRIGERANTES 5,5 

Coca cola / Coca cola zero / Guaraná / Guaraná zero / Fanta laranja / Soda   

H20H 6,5 

 

CERVEJAS LONG NECK  

Cacilidis / Sol Premium 8,90 

Heineken / Corona  10,00 

 

VINHOS (VERIFICAR DISPONIBILIDADES DE UVAS ) 

Concha y toro  44,00 

Casillero del diablo  64,00 

 

 

HORARIOS DE FUNCIONAMENTO 

DOMINGO A QUINTA: 12:30 A 22:30 

SEXTA E SABADO: 12:30 A 23:30 

 

RUA ALFREDO PUJOL 1765, RETIRADA NA RUA MARIA CURUPAITI 434             

( ESQUINA DO RESTAURANTE ) 

 

TELEFONES PARA CONTATO: (11) 2978-6864 / (11) 97297-8009 

AGRADECEMOS A PREFERENCIA ! 


