
  قائمة
 الطعام

كاليفورنيا بوريتو
خبز تورتيا مع الدجاج, ا�رز 

بالطماطم, الفاصوليا 
السوداء, الجبنة, الساور كريم, 

الجواكامولي و الصلصة 
الخضراء.

طبق أرز الفاهيتا
طبق مليء با�رز مع البرباكوا, 

الفاصوليا الحمراء, خضار 
الفاهيتا, الجبنة, الساور كريم, 

الجواكامولي و الصلصة الحارة.

صلطة ستيك تاكو
طبق من التورتيا المقرمش مع 

اللحم المشوي, الخس, الفاصوليا 
السوداء, صلصة البيكو و 

الجواكامولي.

سان فران تاكوس
خبز تورتيا الطرية او المقرمشة مع 

الدجاج المشوي, الجبنة, الساور كريم, 
الجواكامولي و صلصة البيكو.

 المفضلة لدينا

40

36

40    
متوسط 36

كبير 

40
متوسط 36

كبير 

إن كانت لديك أية حساسية، الرجاء التحدث إلى فرد من فريقنا.
عناصر قائمة الطعام قابلة للتغيير.

الرجاء ا©طالع على لوائح الطعام في المطعم لمعرفة ا�سعار الحالية.
ا�سعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.
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إضافات
كبيرعادي

10شبس
1018جواكامولي

35ساور كريم جبنة
8دجاج

لحمة/بارباكوا/روبيان

510صلصة

10

جواكامولياختيار الوجبة
أضف 5

دجاج مغذى على حبوب الذرة ومنقوع في خلطة 
ا�دوبو و مشوي.

دجاج مشوي
اختيار الحشوة

لحم البقر النيوزلندي مغذى على العشب،
منقوع في صلصتنا الخاصة مشوي.

لحمة مشوية

بقر مغّذى عل العشب النيوزيلندي، منقوع في 
صلصتنا الخاصة،  ثم مشوي ببطء.  

بارباكوا

روبيان
روبيان من الخليج العربي منقوع في خلطة 

ا�دوبو ومشوي.

نبا�
يمكن تحضير كل الوجبات خالية من اللحوم، مع 

إمكانية استبدالها بالجواكامولي.

أضف
5

حالل

مارغريتا مثلجة بالليمون الحامض ال تحتوي على الكحول. 
مارجريتا

مجموعة متوفرة من العصائر الطبيعية. 
عصير

مشروبات غازية

15

13
10

مشروبات 

خبز تورتيا الذرة الطرية أو 
المقرمشة مع اختيارك

 من اللحوم، ا�رز، الصلصة،
الجبنة أو الساور كريم وخس 

اÀيسبرغ. متوفر أيضًا بخبز تورتيا 
القمح.

طبق من التورتيا
المقرمش مع اختيارك

من اللحوم, ا�رز, الفاصوليا, 
الخضار, الصلصة, الجبنة أو

الساور كريم.

خبز تورتيا القمح مع
 اختيارك من اللحوم،

 ا�رز، الفاصوليا،
 الخضار، الصلصة،

 الجبنة أو الساور كريم.

امÁ صحنك باختيارك من 
اللحوم، ا�رز،

 الفاصوليا، الخضار،
الصلصة، الجبنة أو الساور 

كريم. استبدل ا�رز بالخس 
لسلطة صحيّة.

31
متوسط 

3135

28 34 خبز تورتيا محمص يحضر 
مع اختيارك من اللحوم، 

الجبنة والبيكو دي غايو، تقدم 
مع صلصة وساور كريم.

رقائق شبس تورتيا
 مغطاة بصلصة الجبنة، 

الهيالبينو، بيكو دي
 غايو والجواكامولي.

ناتشوس بالجبنة كـاسـاديـا 

أضف لحمة
بدًء من 8

طـبق الـبوريـتـو
خيار يحتوي على كربوهيدرات أقل

31
متوسط 

35
كبير 

35
كبير 

بـــوريـــتـــو

سلطة التاكوثــالثــة     تــاكــو



M:36
L:40

California Burrito
Flour tortilla �lled with 
chicken, tomato rice, black 
beans, cheese, sour cream, 
guacamole and salsa verde.

Fajita Rice Bowl
Bowl �lled with barbacoa, 
cilantro rice, pinto beans, 
roasted peppers, cheese,        
sour cream and salsa roja.

Steak Taco Salad
Crisp romaine lettuce topped 
with grilled steak, black 
beans, pico de gallo, 
guacamole.
Finish up by eating the bowl!

San Fran Tacos
Crispy or soft �our taco, 
grilled chicken, cheese, sour 
cream, guacamole and 
pico de gallo.

M:36
L:40

OUR FAVORITES

40

36

If you have any allergens then please speak to a member of the team.
Menu items are subject to change.

Please refer to the in-store menu boards for current offering prices.
All prices in AED and Inclusive of VAT. 
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Tortilla chips
Guacamole
Salsa
Sour cream/cheese
More chicken
More steak/barbacoa/shrimps

Regular Large

10
5
3

10
18
10

5
8

10

SIDES & EXTRAS

Add 5

GRILLED CHICKEN
Corn fed free range chicken marinated in 
a mellow adobo and then chargrilled. 

BARBACOA
Grass fed New Zealand beef, seared, 
braised in our mellow adobo and then shredded. 

GRILLED STEAK
Grass fed New Zealand beef marinated 
in our special rub and then chargrilled.

VEGETARIAN
All meals can be prepared vegetarian, 
with meat optionally substituted for guacamole.

SHRIMP
Arabian Gulf shrimps marinated 
in a mellow adobo and then chargrilled.

Add
5

CHOOSE A FILLING

CHOOSE A MEAL

Non-alcoholic frozen lime margaritas 
MARGARITAS

A selection of fresh juices available
JUICES

SOFT DRINKS

15

13
10

DRINKS

Burrito Bowl 

Soft �our tortilla 
�lled with your 
choice of meat, 
rice, beans, 
vegetables,salsa 
& cheese/sour cream.

Lose the soft �our 
tortilla and �ll a 
bowl with all the 
same ingredients. 
Substitute rice 
for lettuce to make a 
healthy salad.

TRES  TACOS

M:31 
L:35

M:31 
L:35

31 35

2834Toasted tortilla 
�lled with your 
choice of meat, cheese 
andpico de gallo, served
with salsa & sour cream.

Tortilla chips 
topped with 
cheese sauce, 
jalapeños, pico de 
gallo & guacamole.

NACHOS QUESO

Add Meat
from 8

Soft or crispy corn 
tortillas  with your 
choice of meat, salsa, cheese 
/sour cream & shredded 
iceberg lettuce. Available in 
�our tortillas also.

TACO SALAD
Crispy tortilla bowl 
�lled with romaine 
lettuce, your choice 
of beans, vegetables, meat, 
salsa & cheese/sour cream.
Finish up by eating the bowl!


