TEX-MEX KUCHYNĚ
TEX-MEX je název popisující jídla vycházejících z AMERICKÉ a MEXICKÉ kuchyně.
TEX-MEX kuchyně je populární na jihozápadě USA, především v jižním Texasu.
Je charakteristická hojným užíváním rozteklého sýru, masa, převážně hovězího a vepřového,
fazolí, rýže, kukuřičných tortill a samozřejmě zde nesmí chybět proslulé chilli papričky.

Parkování přímo před restaurací nebo v blízkém okolí do 20 m.

Pokud nedojíte Vaší porci, zbytek Vám rádi zabalíme s sebou.
Váš oblíbený pokrm z naší restaurace si můžete objednat i telefonicky
a do 30 min. bude pro Vás připraven k vyzvednutí.
Za poloviční porci si účtujeme 70 % z ceny celé porce.
Informace o obsažených alergenech
poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
Menu box / termo box / taška – 9 Kč

Kontakt pro rezervaci stolu, jídla s sebou nebo jen pro info.
tel.: 778

404 404

Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese

nabudech@seznam.cz
Pro bližší informace naštivte naše webové stránky

www.nabudech.cz
Najdete nás také na facebooku

Tex-Mex Na Budech.

MeNU
Entradas / Předkrmy
1. Nachos con Salsa

119 Kč

křupavé kukuřičné chipsy zapečené se sýrem,
podávané se salsou Chiles Chilpotles nebo
sýrovou omáčkou

2. AnillÓs de cebolla

89 Kč

smažené cibulové kroužky 130 g,
podávané s pikantní omáčkou

3. JalapeNos

plněné papričky

119 Kč

zapečené jalapeños papričky plněné
fazolovým krémem a sýrem, podávané
se zakysanou smetanou

4. Quesadilla con JalapeNos


139 Kč

pšeničná tortilla plněná fazolovým krémem,
sýrem a jalapeños papričkami, směsí kukuřice
a fazolí, podávaná se salsou Chiles Chilpotles,
zakysanou smetanou a zeleninovým salátkem
s limetkovým dresinkem

5. Queso Fundido

159 Kč

hovězí maso mleté s chorizo kořením,
salsou Pico de Gallo, se sýrovou omáčkou,
podávané na pánvi s kukuřičnými Nachos

Sopas / Polévky
6. Sopa de Tomate

79 Kč

polévka ze sekaných rajčat, podávaná
s kuřecím masem, zakysanou smetanou,
guacamole, kukuřičnými chipsy a zeleninou

7. Sopa de Frijoles Negros

79 Kč

jemně kořeněná polévka z černých fazolí
a koriandrem, podávaná s kukuřičnými nachos,
zakysanou smetanou a zeleninou
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Fajitas
grilované steaky dle výběru, filírované na plátky spolu s kousky grilovaných paprik
a cibule, Fajitas kořením, pokapané limetkovou šťávou, servírované na rozpálené
litinové pánvi, podávané s guacamole, zakysanou smetanou, salsou Chipotle,
opečenou tortillou, dušenou rýží s koriandrem a černým fazolemi Habas de Diablo

8. Fajita

de Cerdo

289 Kč

vepřová panenka pečená do růžova

9. F
 ajita de Carne

319 Kč

hovězí steak pečený do růžova

Burritos
velká pšeničná tortilla plněná masem dle výběru, která jsou marinované
dle orginální Mexiké receptury, fazolovým krémem, salsou Pico de Gallo,
sýrem, čerstvým koriandrem a dušenou rýží, podávané s černými fazolemi
Habas de Diablo a nachos botanera

10. Burrito de Pollo

209 Kč

marinované kuřecí trhané maso

11. Burrito de Cerdo

209 Kč

marinované vepřové trhané maso

12. B
 urrito de Carne

219 Kč

marinované hovězí mleté maso

Tacos
3 ks kukuřičné (pšeníčné) tortilly plněné masem dle výběru, která jsou
marinované dle orginální Mexiké receptury, fazolovým krémem,
ledovým salátem, sýrem, salsou Pico de Gallo a čerstvým koriandrem,
podávané se zakysanou smetanou a nachos botanera

13. T
 acos de Pollo

209 Kč

marinované kuřecí trhané maso

14. T
 acos de CerdO

209 Kč

marinované vepřové trhané maso

15. T
 acos de Carne
marinované hovězí mleté maso
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QUESADILLA
pšeničná tortilla zapečená s masem dle výběru, která jsou marinované dle orginální
Mexiké receptury, jalapeños papričkami, kukuřicí, fazolovou pastou, sýrem a domácí
salsou Pico de Gallo, podávané se zakysanou smetanou a nachos botanera

16. Quesadilla de Pollo

209 Kč

marinované kuřecí trhané maso

17. Q
 uesadilla de Carne

209 Kč

marinované hovězí mleté maso

18. Q
 uesadilla de Cerdo

219 Kč

marinované vepřové trhané maso

19. Quesadilla Vegetariana

209 Kč

pšeničná tortilla plněná sýrem, guacamole,
koriandrem, domácí salsou Pico de Gallo,
grilovanou zeleninou, kukuřicí, fazolovým
krémem, podávané se zakysanou smetanou
a nachos botanera

20. E
 nchiladas Chipotle

219 Kč
3 ks kukuřičné (pšeničné) tortilly s marinovaným masem
dle výběru (kuřecí, vepřové, hovězí) přelité výraznou
domácí Chipotle salsou z grilovaných paprik a drcených
rajčat, kukuřicí, fazolovým krémem a zapečené sýrem

21. Chilli con Carne

219 Kč
kvalitní mleté hovězí maso dušené s černými fazolemi
Habas de Diablo, sekanými rajčaty, uzenými papričkami
Chipotle a podávané se zakysanou smetanou,
čerstvým koriandrem a dušenou rýží

22. N
 achos Grande

199 Kč

křupavé kukuřičné nachos s marinovaným masem
dle výběru (kuřecí, vepřové, hovězí), salsou Pico de Gallo,
jalapeňos papričkami, kukuřicí, černými fazolemi Habas de Diablo,
salsa Botanera a celé zapečené sýrem na pánvi

23. Tostadas Mexico (ochutnejte Mexico

☺

) 229 Kč
2 ks tortilly (pšeničná, kukuřičná), marinované maso
s originalní recepturou – (vepřové, hovězí, kuřecí)
dušená rýže s koriandrem, fazolový krém,
salsa Pico de Gallo, salsa Botanera,
jalapeňos papričky, banánové papričky,
gvacamole, černé fazole Habas de Diablo,
kukuřice, červená cibule, čedar sýr,
kukuřičné nachos
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Ensaladas / Saláty
24. Mexický fresh salát

199 Kč
mix trhaných salátů, salsa Pico de Gallo (fresh směs rajčat,
čer. cibulky, česneku a koriandru), kukuřicí, černými fazolemi,
červenou cibulkou, limetovou šťávou a olivovým olejem

FOR CHILDREN / Pro děti
25. Pan Klasik

129 Kč

grilovaný burger plněný ledovým salátem,
plátkem rajčete, čedarem, praženou slaninou
Podáváme se steakovými hranolky a kečupem.

26. Paní Cibulková

129 Kč

grilovaný burger plněný cibulovými kroužky,
plátkem rajčete, čedarem, praženou slaninou
Podáváme se steakovými hranolky a kečupem.

27. Smažený sýr

119 Kč

smažený Eidam, steakové hranolky, kečup
DĚTSKÉ MENU JE OPRAVDU JEN PRO DĚTI

☺ .

Hamburguesas / Burgery
28. Burger Route 66

209 Kč
		
(Double burger) 269 Kč
grilovaný burger z mletého 100% hovězího masa plněný
sázeným vejcem, praženou slaninou, jalapeños papričkami,
plátkem sýra, červenou cibulkou máčenou v portském víně
a marinovanou ve švestkách, ledovým salátem, podávaný
se steakovými hranolkami a Chipotle majonézou

29. Texas Burger

209 Kč
		
(Double burger) 269 Kč
grilovaný burger z mletého 100% hovězího masa plněný
praženou slaninou, červenou cibulkou, žampiony,
jalapeños papričkami, plátkem sýra, ledovým salátem,
podávaný se steakovými hranolkami a Chipotle majonézou
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30. New York Burger

209 Kč
		
(Double burger) 269 Kč
grilovaný burger z mletého 100% hovězího masa plněný Guacamole,
červenou cibulkou, salsa Pico de Gallo, jalapeños papričkami,
plátkem sýra, nakládaným kaktusem, ledovým salátem, podávaný
se steakovými hranolkami a Chipotle majonézou

31. Burger Pepper

209 Kč
		
(Double burger) 269 Kč
grilovaný burger ze 100% hovězího masa plněný pikantní smetanovou
omáčkou se zeleným pepřem, praženou slaninou, restovanými žampiony,
jalapeños papričkami, ledovým salátem, podávaný se steakovými
hranolkami a Chipotle majonézou

32. Burger Cebolla

209 Kč
		
(Double burger) 269 Kč
grilovaný burger z mletého 100% hovězího masa plněný cibulovými
kroužky, praženou slaninou, plátkem sýra, Pico de Gallo, ledovým
salátem a hořčičnou majonézou, podávaný se steakovými hranolkami
a Chipotle majonézou

33. Big Willi

209 Kč
		
(Double burger) 269 Kč
grilovaný burger z mletého 100% hovězího masa plněný sázeným
vejcem, plátkem sýra, Guacamole, ledovým salátem, jalapeños
papričkami, červenou cibulkou, praženou slaninou, podávaný
se steakovými hranolkami a Chipotle majonézou

34. Jack Daniels

209 Kč
		
(Double burger) 269 Kč
grilovaný burger ze 100% hovězího masa plněný omáčkou Jack Daniels,
cibulovými kroužky, sázeným vejcem, ledovým sálatem, plátkem sýra,
praženou slaninou, podávaný se steakovými hranolkami
a Chipotle majonézou

35. Brie cheese

209 Kč
		
(Double burger) 269 Kč
grilovaný burger z mletého 100% hovězího masa
plněný sýrem Hermelínem a čedarem, restovanými
žampiony, ledovým salátem, Pico de Gallo,
brusinkovou omáčkou, podávaný se steakovými
hranolkami a Chipotle majonézou

36. Vegaburger

209 Kč

pšeničná bulka plněná grilovanou zeleninou
na steakovém koření, vejcem, sýrem, restovanými
žampiony, podávaná se steakovými hranolkami
a Chipotle majonézou
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dessert / Dezert
Banano en la tortilla

89 Kč

tradiční mexický dezert – smažená tortilla plněná
banánem, karamelovým krémem a špetkou skořice
(servírujeme s čokoládou a šlehačkou)

Vanilková zmrzlina s horkými
malinami a šlehačkou

89 Kč

Guarniciones / Přílohy
Dušená rýže s koriandrem
Steakové hranolky
Míchaný fresh salát
Pšeničná tortilla
Kukuřičná tortilla

200 g / 35

Kč
Kč
250 g / 89 Kč
1 ks 12'' / 25 Kč
1 ks 6'' / 10 Kč
200 g / 45

Salsas / Omáčky
Salsa Pico de Gallo
Salsa Chilpotles
Salsa Botanera
Guacamole
BBQ omáčka
BBQ Chipotle majonéza
Hořčičná majonéza
Zakysaná smetana
Jalapeños papričky
Pepřová omáčka
Sýrová omáčka
Fazole Habas de Diablo
Tatarská omáčka
Kečup
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50 g / 35

Kč
50 g / 35 Kč
50 g / 35 Kč
50 g / 45 Kč
50 g / 35 Kč
50 g / 35 Kč
50 g / 35 Kč
50 g / 30 Kč
50 g / 40 Kč
50 g / 35 Kč
50 g / 35 Kč
50 g / 40 Kč
50 g / 30 Kč
50 g / 20 Kč

NÁPOJOVÝ LÍSTEK
Aperitivy

Destiláty

Cinzano – bianco, dry, rosso
Campari

1 dl 60,–
5 cl 60,–

PIVO
PIVO TOČENÉ
Plzeňský Prazdroj

0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,3 l

Gambrinus 10°
Master tmavý 18°
Pivo řezané
PIVO LAHVOVÉ
SOL Cerveza (Mexické pivo)
Frisco
Nealko Pivo

48,–
40,–
40,–
30,–
49,–
40,–
46,–
40,–

0,33 l 60,–
0,33 l 50,–
0,3 l 35,–

Nealko nápoje
Coca-Cola
0,33 l
Coca-Cola light
0,33 l
Kinley Tonic, Ginger Ale
0,25 l
Bonaqua (jemně perlivá, neperlivá) 0,25 l
Džusy dle nabídky
0,2 l
Limo Jarritos (různé druhy)
– made in Mexico
0,37 l
Red Bull 		
Točená limonáda
0,5 l
Točená limonáda
0,3 l

45,–
45,–
45,–
35,–
45,–
60,–
60,–
40,–
30,–

Likéry
Fernet citrus/stock
Jägermeister
Becherovka
Bailey‘s
Kahlúa

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

45,–
55,–
45,–
60,–
60,–

Gin Beefeater
Vodka Finlandia
Vodka Amundsen
San Cosme Mezcal
Teqila Pepe Lopez Gold
Teqila Pepe Lopez Silver
Johnnie Walker
Ballantines
Tullamore Dew
Jameson
Jim Beam
Jack Daniel‘s
Jack Daniel‘s Honey
El Ron Prohibido
Cachaca
Havana club blanco
Capitan Morgan spic
Rum Tuzemský Božkov
Diplomatico
Metaxa 5*
Metaxa 7*
Martell / V.O.P.
Hruška/švestka R. Jelínek
Griotka

4 cl 60,–
4 cl 60,–
4 cl 50,–
4 cl 95,–
4 cl 80,–
4 cl 80,–
4 cl 60,–
4 cl 60,–
4 cl 60,–
4 cl 60,–
4 cl 60,–
4 cl 90,–
4 cl 90,–
4 cl 80,–
4 cl 60,–
4 cl 60,–
4 cl 60,–
4 cl 40,–
4 cl 99,–
4 cl 60,–
4 cl 99,–
4 cl 130,–
4 cl 50,–
4 cl 40,–

Teplé nápoje
Espresso Lavazza Blue		
Latte Macchiato		
Cappuccino		
Káva turecká		
Čaj dle nabídky		
Svařené víno		
Grog		
Horká medovina		
Čaj z čerstvého zázvoru s medem		

55,–
65,–
60,–
35,–
40,–
65,–
55,–
55,–
65,–

Víno
Červené rozlévané
Bílé rozlévané

0,1 dl
0,1 dl

Ostatní vína v láhvy 0,75 l dle nabídky.

35,–
35,–

