
CHIPS ÉS  SALSA        
Friss, házi készítésû kukorica chips, csípôs és nem 
csípôs  salsa. 
.......................................................................................1990-Ft
Elviteles adag ..............................................................2690-Ft

FÜSTÖLT CSÍPŐS CHIPOTLE SALSA
Adobo szószos füstölt Jalapeño paprikát 
salsával keverjük és chipsszel tálaljuk.
.......................................................................................1890-Ft

CHILI  CON QUESO
Olvasztott sajt, és izgalmas fûszerek finom 
kombinációja tortillachips-szel.    
.......................................................................................1990-Ft 

IGUANA 5-ÖS FOGAT
Házi salsa, tejföl, chipotle salsa, chili con queso,
guacamole, egy kosár chips társaságában.
.......................................................................................4790-Ft

GUACAMOLE 
Avokádó, hagyma, koriander, paradicsom 
felhasználásával készül ez a hagyományos 
mexikói étel tortillachips körítéssel.
.......................................................................................3990-Ft 

MEXIKÓI  VEGYESTÁL (2  FŐ  RÉSZÉRE)
Taquitos, poppers és csirkefalatkák ízelítôje.  
Kétfajta szószba mártogathat.
......................................................................................3990-Ft

FŰSZERES CSIRKESZÁRNYAK
A pácolt csirkeszárnyat kisütjük, ranch szósszal és 
BBQ mártással kínáljuk, angol zellert adunk hozzá. 
......................................................................................2890-Ft

CSIRKEFALATKÁK
SZEZÁMMAGOS BUNDÁBAN
Rántott csirkemell csíkok kisütve, mézes-mustáros 
öntettel tálalva. A bárpultnál is jól esik.
.......................................................................................2190-Ft

JALAPEÑO POPPERS
Jalapeno chilipaprika fûszeres sajttal töltve, titkos 
bundába csomagolva és kisütve. Sehol sem készül így 
mint az Iguana-ban. 
.......................................................................................2390-Ft

GRILLEZETT KUKORICA
Parmezánba forgatva chipotle majonézzel.
.......................................................................................1500-Ft

CONTRAMAR TOSTADA
Ropogós kukorica tortilla chipotle majonézzel, 
citrusos szójában érlelt tonhallal, avokádó szeletekkel, 
korianderrel és szárított póréhagymával.
......................................................................................3990-Ft

CHORIZO
Négy kis mexikói csípôs kolbász nyárson, grillen 
sütve, BBQ öntettel. Friss tortillát adunk hozzá.
.......................................................................................2190-Ft

TAQUITOS
Kukorica tortilla fûszerezett csirkével töltve, össze-
göngyölve és finoman kisütve. 6 darabot tálalunk 
guacamoléval, tejföllel, salátával és paradicsommal.
......................................................................................2190-Ft

NACHOS
Friss, házi tortillachips megpakolva babpürés 
salsával, olvasztott sajttal, kockára vágott 
paradicsommal, tejföllel, guacamoléval és jalapenoval 
mint Mexikóban.
..........................................         Nachos Original 2790-Ft
................................... Csirkével vagy marhával 3690-Ft

NACHOS SAJTTAL
Friss, házi tortillachips, csak sajttal, ropogósra sütve.
...................................................................................................2000-Ft

A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

KUKORICA KRÉMLEVES
Pirított bacon-nel és bébikukoricával.

........................................................................ 1590-Ft

JALAPEÑO KRÉMSAJTLEVES
A legjobb csípős leves, amit valaha kitaláltak.              .......    
........................................................................1590-Ft

GUADALAJARA LEVES
Egy sűrű leves marhahússal, zöldségekkel, babbal, házi 

fűszerekkel és egy kis tejföllel. 
Sajttal töltött tortillával tálaljuk. 

........................................................................1990-Ft



IGUANA QUESADILLA
Grillezett tortilla sajttal és roston sült 
zöldpaprikával, hagymával töltve. Tejföllel, 
guacamoléval, jalapeñoval, paradicsommal a 
tetején kínáljuk.
............................................    Vegetáriánus 3290-Ft
................................................................Csirkével 4290-Ft

.............................................................. Steak-kel 5990-Ft

HAGYOMÁNYOS SAJTOS QUESADILLA 
Egyszerû, de fenséges. Tejföllel, paradicsommal és 
guacamoléval, jalapeñoval tálaljuk.
..................................................................................2990-Ft

Két búzalisztes tortilla közé sajtot és az alábbi variációkat töltjük, majd grillen megsütjük, 
tetejére pedig egy kanál guacamolet, és jalapeño paprika szeleteket teszünk.

JENŐ-FÉLE QUESADILLA 
Házi készítésû chorizóval (mexikói kolbász), 
paradicsommal, fehérsajttal töltjük és 
parmezánnal hintjük. Salátával, paradicsommal, 
tejföllel, jalapeñoval és guacamoléval tesszük 
asztalára.
...................................................................................3790-Ft

BLACKENED LAZAC QUESADILLA
Fûszeres pácban érlelt lazac csíkok, kevés lime-mal, 
olvasztott sajttal, és a speciális barbecue majonéz 
öntetünkkel.
...................................................................................4890-Ft

PESTO QUESADILLA
Fehér sajt, parmezán, szárított paradicsom,
házi készítésû pesto szósz.
..................................................................................3590-Ft

PRÓBÁLJA KI

MICHELADA-VAL! 

A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

LA HAMBURGUESA                                                                                                 
Frissen darált marha hátszínbôl készül. Tetejére 
hagymát,salátát, paradicsomot teszünk és házi 
készítésû “buci”-ban tálaljuk. Mellé sült burgonyát 
és chipotle majonéz öntetet adunk.
.................................................................3590-Ft
 

SAJTBURGER
Cheddar sajtot olvasztunk a burgerre.
.......................................................................3790-Ft

BACON SAJTBURGER
Egy kicsit mindenbôl. Finom sajtburgerünkre  
ropogós bacon szeleteket teszünk.
..................................................................3990-Ft

CHILIBURGER
Hamburguesa tûzveszélyes chili con carne-val 
leöntve.
..................................................................3990-Ft

VEGA BURGER
Vegán, növényi alapanyagból készült burger!
................................................................4290-Ft



IGUANA STEAK
Mert egy steak legyen férfias! A házi steaket 
sajttal töltött zöldpaprikával (csípôs!), serpenyôs 
burgonyával, négybors és chipotle mártással tálaljuk.
......................................................................................7990-Ft

TACOS ALEJANDRO
4 puha kukorica tortilla, rajta grillezett csirke 
csíkok, hagyma, lime, koriander, chipotle salsával 
és guacamoleval. 
.....................................................................................4190-Ft

  

LAZACSZELET MANGÓ-SALSÁVAL
A grillezett, pácolt lazacot zöld rizzsel és 
mango-salsával tálaljuk.
......................................................................................5990-Ft

VEGETÁRIÁNUS TÁL
Grillezett kerti zöldségek rizzsel, babpürével. Sajtos 
tortillával és guacamoleval tálaljuk.
......................................................................................3690-Ft

POBLANO CSIRKE A LA MO
Omlós csirkemell sûrû zöldchilis, 
fehérboros cukkínimártással. Grillezett 
zöldségekkel és mexikói rizzsel tálaljuk. 
.......................................................................................4490-Ft

TACOS AL PASTOR
A mexikóvárosi “taqueria”-k kedvence: 
Fûszeres pácolt sertés kukorica tortillában. 
Lime-mal korianderrel, aprított hagymával 
és persze ananásszal szórjuk meg. Salsával és 
guacamoléval tálaljuk.
......................................................................................4290-Ft

MONTERREY BURRITO
Csirkemell, babpüré, tejföl, saláta, guacamole és sajt 
tortillába göngyölve. Mexikói rizzsel, babpürével, 
paradicsommal, tejföllel és salsával tálaljuk.
.......................................................................................4190-Ft

MONTERREY STEAK BURRITO
Pácolt bélszíncsíkok, babpüré, tejföl, saláta, 
guacamole és sajt tortillába göngyölve, mexikói 
rizzsel, babpürével, paradicsommal, tejföllel és 
salsával tálaljuk.
.......................................................................................5990-Ft

BBQ OLDALAS
Sertésoldalas házi BBQ szósszal. Grillezett kukoricával 
és sültburgonyával ajánljuk.
.......................................................................................5390-Ft

CHIMICHANGAS
A Chimichanga egy ropogósra sütött burritó. 
A töltelék lehet fûszeres csirkemell, vagy csípôs „tinga” 
marhahús és sajt. Tejföllel, salsával, guacamoléval és 
mexikói rizzsel tálaljuk.  
.........................................................................Csirke 4190-Ft
..............................        marhahús  “Especiale”  4690-Ft

JENŐ FÉLE QUESADILLA 
Házi készítésû chorizóval (mexikói kolbász), 
paradicsommal, fehérsajttal töltjük és parmezánnal 
hintjük. Salátával, paradicsommal, tejföllel és 
guacamoléval, jalapeñoval tesszük asztalára.
......................................................................................3790-Ft

MAHI MAHI TACO
Kukorica tortillában házi fûszerkeverékkel 
fûszerezett mahi-mahi, avokádó krémmel és 
savanyított lilakáposztával. 
.....................................................................................5590-Ft

A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

ENCHILADAS 
ESPECIALE

Három friss kukoricatortilla 
megtöltve csípôs Chipotle tinga szószban 

pácolt, darabolt marhahússal, házi 
szósszal leöntjük, Mexikói rizzsel 

és babbal tálaljuk.

.................................................4390-Ft

ENCHILADAS
DE MOLE

Három friss kukoricatortilla megtöltve 
darabolt csirkemellel, leöntve enyhén 
csípôs mole szósszal ami ancho és 

pasillas chilibôl, különféle magvakból és 
tényleg! csokoládéból készül.

Tejfölt csurgatunk rá. Mexikói rizzsel és 
babpürével tálaljuk.

................................................4190-Ft



ADOBO POLLO    
Grillezett csirkemell csík adobo
chiliben pácolva, de nem csípôs
........................................................................3990-Ft

CARNE ASADA
Hátszínbôl készül. 
........................................................................4690-Ft

VEGETÁRIÁNUS
Grillezett zöldségekkel, kecskesajttal szórjuk 
meg.   
.....................................................................3590-Ft

BAB ÉS  SAJT
........................................................................2990-Ft

CSIRKE
Lehet csípôs vagy nem csípôs ..............................4790-Ft

CARNE ASADA
(hátszínbôl készül) ................................................5490-Ft

ZÖLDSÉG  ..........................................................4190-Ft

COMBO
Csirke és steak vegyesen ......................................5890-Ft

STEAK .....................................................................6490-Ft

KIRÁLYRÁK ........................................................6890-Ft

SURF & TURF                                                                                                 
A bélszíncsíkokat és királyrákot gazdagon 
fûszerezzük...............................................................6990-Ft

Pácolt, csíkokra vágott bélszín, csirkehús, királyrák vagy zöldségek párolva és forró vastálon szervírozva 
hagymával és paprikával. Mellé friss tortilla, guacamole, tejföl, sajt, rizs, Pico de gallo és babpüré jár.

T A C Ó K

Három friss, házi készítésü puha kukorica 
tortilla az alábbi töltelékekkel. 

A körete: babpüré, mexikói rizs, saláta, friss 
lime és paradicsom. 

Ízlés szerint választható  „Gringo” stílusban: 
ropogós kagyló formára sütött tortillával!

TŰZVESZÉLYES VÖRÖS CHILI
Az Iguana klasszikus chili con carne-ja. A darált
marhahúst megpirítjuk és a mi titkos receptünk 
alapján, füstölt marhából készült fôzetünkben 
temérdek chilivel, hagymával, paradicsommal, 
fokhagymával és babbal, kétféle sörben megfôzzük. 
1-es, 3-as, 5-ös veszélyességi fokozatban kapható.
Tortillát adunk hozzá.
.............................................................................kicsi  2590-Ft
............................................................................nagy  3490-Ft

WHOOP-ASS CHILI
Steak és még több steak órákig fôzve barna sörben,
gigantikus mennyiségû és fajtájú fûszerrel. Ebben 
babot nem talál. „Csak annak, aki forrón szereti.”
.............................................................................kicsi 3300-Ft
............................................................................nagy 4290-Ft

VEGETÁRIÁNUS CHILI
Nagy fehér hominy kukorica babbal, gombával, 
zöldfûszerekkel és chilikkel fûszerezett paradicsomos 
ragu.
.............................................................................kicsi 2690-Ft
............................................................................nagy 3490-Ft

A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

FŰSZERES ÉTELEINKHEZ

KÓSTOLJA MEG

KÜLÖNLEGES JÉGHIDEG

MEXIKÓI

SÖREINKET



A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

CARNE ASADA 
Füstölt chipotle chiliben pácolt hátszíncsíkokat 
töltünk egy nagy tortillába pácolt paprikával és 
hagymával. Tálaláskor zöldchilivel leöntjük.
.......................................................................................4690-Ft

MONTERREY BURRITO
Csirkemell, babpüré, tejföl, saláta, guacamole és 
sajt tortillába göngyölve.
......................................................................................4190-Ft

MONTERREY STEAK BURRITO
Pácolt bélszíncsíkok, babpüré, tejföl, saláta, 
guacamole és sajt tortillába göngyölve.
......................................................................................5990-Ft

ADOBO POLLO 
Fûszerekkel pácolt csirkemell csíkok, babpüré és sajt 
tortillába göngyölve.
......................................................................................3990-Ft

VEGETARIÁNUS 
Gombával, cukkínivel, paprikával töltve.
......................................................................................3590-Ft

BAB ÉS  SAJT 
Bab, sajt és jégsaláta.
......................................................................................3290-Ft

Hatalmas tortillánkat a választott töltelékkel töltjük.
Paradicsom, tejföl kerül mellé. Minden burritot mexikói 
rizzsel, paradicsommal, tejföllel és babpürével tálalunk.

IGUANA CAESAR                                                                                                 
Római salátára olivaolajat, parmezánt, fokhagymát, 
szardellapasztát,  feketeborsot, citromlét öntünk és 
fokhagymás, pirított kenyérkockákat adunk hozzá. 
Kívánságára a Caesar társulhat fûszeres pácolású 
vagy csípôs csirkemellel.
..........................................................................kicsi: 2490-Ft
..........................................................................nagy: 2990-Ft
......................................................... csirkemellel: +1290-Ft
............................................................... lazaccall: +2990-Ft

................................................................... rákkal: +3490-Ft

Három friss kukoricatortillát megtöltünk, 
összegöngyölünk, a 

hozzávaló ízletes házi szósszal leöntjük, 
sajttal megszórjuk.

Mexikói rizzsel és babbal tálaljuk.

ENCHILADAS 
ESPECIALE

Csípôs Chipotle tinga szószban pácolt, 
darabolt marhahús.

.................................................................4390-Ft

     ENCHILADAS DE MOLE
Darabolt csirkemell leöntve enyhén 
csípôs mole szósszal ami ancho és 

pasillas chilibôl, különféle magvakból és 
csokoládéból készül. Tejfölt csurgatunk rá.
...................................................................4190-Ft

CARNE ASADA
Hátszínnel töltve.

....................................................................4690-Ft

POLLO
Grilezett csirkemellel töltve.

....................................................................3990-Ft

RÉGIMÓDI SAJTOS
ÉS HAGYMÁS 

....................................................................3290-Ft

VEGETÁRIÁNUS
Grilezett zöldségekkel töltve.

....................................................................3590-Ft

FAJITA CSIRKESALÁTA                                                                                 
Csirkemell csíkokat friss korianderrel, fokhagymával, 
lime-mal pácolunk, hagymával grillezzük, 
jégsalátával, ruccolával és paradicsommal tálaljuk.
......................................................................................3690-Ft

QUINOA SALÁTA
Quinoa grillezett kukoricával, fekete babbal, koktél 
paradicsommal, római salátával, lilahagymával, 
avokádóval és lime vinegrettel.. 
.......................................................................................3190-Ft



A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

MEXIKÓI  SOMLÓI
Séfünk mexikói változata somlóira. 
.......................................................................................1590-Ft

A NAP FAGYLALTJAI
Csoki, vanília, eper, bounty, puncs.
.......................................................................................1490-Ft

SAJTTORTA
Igazi sajttortát áfonya öntettel tálalunk.
......................................................................................1490-Ft

SÜLT FAGYI
Az Iguana forró-hideg attrakciója.
Vanília fagyi gombóc ropogós bundában sütve.
....................................................................................1490-Ft

IGUANA BROWNIE FAGYLALTTAL
Az Iguana régi kedvence.
.....................................................................................1590-Ft

FLAN 
Franciás fôzött karamellpuding.
.....................................................................................1490-Ft

CHURROS
Olajban sült tésztarudacskák csokoládéval és 
tejszínhabbal.
......................................................................................1490-Ft

BANÁN, EPER,  CSOKI  .....................................1500-Ft

VIRGIN MOJITO ...............................................1450-Ft

VIRGIN PIÑA COLADA ..................................1450-Ft 

VIRGIN MARY                 ............................................1450-Ft

VIRGIN DAIQUIRI  eper, banán ..................1450-Ft

TORTA RENDELÉS ! 

SAJTTORTÁNKAT 

egészben is megrendelheti!

331 4352

CSIBEFALATKÁK 
HASÁBBURGONYÁVAL

......................................................1450-Ft

MINI NACHO TÁL
(vegetáriánus vagy csirkés)

......................................................1450-Ft

MINI QUESADILLA 
CSIRKÉVEL  

......................................................1690-Ft

12 éves korig



A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

K ÁV É

ŐSZIBARACK 50% ......................................240-Ft /dl

GRAPEFRUIT 100% ...................................240-Ft /dl

ANANÁSZ 100% ..........................................240-Ft /dl

NARANCS 100% ..........................................240-Ft /dl

ALMA 100% ...................................................240-Ft /dl

ICE  TEA (citrom, barack)............................240-Ft /dl

PARADICSOM 100% ................................240-Ft /dl

CRANBERRY ...................................................260-Ft /dl

Ü V E G E S  Ü D Í T Ő K

NATURAQUA   (szénsavas, szénsavmentes)

0.33 l...............................................................................690-Ft

0.75 l............................................................................. 1490-Ft

COCA-COLA 0.25 l ................................................660-Ft

COCA-COLA  ZERO 0.25 l...................................660-Ft

RED BULL  0.25 l..................................................1550-Ft

RED BULL LIGHT 0.25 l.................................1550-Ft

KÁVÉ ........................................................590-Ft

CAPPUCCINO ......................................690-Ft

HOSSZÚKÁVÉ ....................................590-Ft

MACCHIATO .......................................680-Ft

LATTE MACCHIATO ......................890-Ft

C O R T A D O .......................................790-Ft

MELANGE .............................................990-Ft

FAGYIS KÁVÉ ....................................1390-Ft

ÍR  KÁVÉ
Ír Whiskey-vel (Jameson)....................1990-Ft

MEXIKÓI  KÁVÉ
Kahlua, tequila.......................................1990-Ft

KOFFEINMENTES
(bármelyik fajta)..................................+130-Ft

FORRÓ CSOKI  ...................................900-Ft

Mandula tejjel ......................................+200-Ft

FRISS  NARANCSLÉ
3 dl ...........................................1420-Ft
5 dl.............................................2290-Ft

FRISS  LIMONÁDÉ
3 dl ..............................................960-Ft
5 dl .............................................1400-Ft
kancsó 1.5 l ............................4100-Ft

LIME-ONADE
3 dl .............................................1190-Ft
5 dl .............................................1790-Ft
kancsó 1.5 l .............................4990-Ft

Ü D Í T Ő K
kicsi: 3dl    nagy: 5dl

COCA-COLA .....................................................240-Ft /dl

COCA-COLA ZERO .......................................240-Ft /dl

FANTA NARANCS,  ZERO ...........................240-Ft /dl

KINLEY GYÖMBÉR .....................................240-Ft /dl

KINLEY TONIC ...............................................240-Ft /dl

SPRITE,  ZERO ...............................................240-Ft /dl

SZÓDA ...................................................................80-Ft /dl

G Y Ü M Ö L C S L E V E K
kicsi: 3dl    nagy: 5dl

Kérhetsz a limonádédba: menta , eper, mangó, 
bodza, zöldalma és cseresznye ízesítést is. 
3 dl-hez +200-Ft,  5 dl-hez +300-Ft, 1.5 l-hez +750-Ft

KÉRJE TEA 

KÍNÁLATUNKAT!

tea.....................840-Ft



IGUANA
3 dl.......................................750-Ft
5 dl....................................1250-Ft
kancsó  1.5 l...................3660-Ft

STELLA ARTOIS
2.5 dl...................................690-Ft
4 dl ...................................1100-Ft
kancsó 1.5 l ..................4100-Ft

BUDVAR
3 dl.....................................960-Ft
5 dl..................................1560-Ft
kancsó 1.5 l..................4440-Ft

LEFFE DARK
2.5 dl................................990-Ft
5 dl.................................1890-Ft

kancsó 1.5 l.................5590-Ft

MICHELADA 
Sózott pohárszél sok-sok lime-mal...

Mexikó City stílusban.
Rendelheted csípôsen is!

3 dl....................................950-Ft

5 dl..................................1560-Ft

kancsó 1.5 l..................4440-Ft

Ü V E G E S  S Ö R Ö K

CORONA 3.55 dl..................................................1620-Ft

STAROPRAMEN 3.3 dl.......................................990-Ft

STELLA ARTOIS  (alkoholmentes) 5 dl..........990-Ft

HOEGAARDEN BÚZASÖR 3.3 dl....................1390-Ft

ESTRELLA DAURA (gluténmentes) 3.3 dl.....1490-Ft

JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK ..2400-Ft

JACK DANIELS ....................................................1990-Ft

JACK DANIELS SINGLE BARREL .......2790-Ft

BULLEIT  RYE .......................................................2300-Ft

JAMESON ..............................................................1690-Ft

WOODFORD ........................................................2490-Ft

GLENMORANGIE ............................................2700-Ft

LAPHROAIG ........................................................2990-Ft

MARTINI  (dry , bianco, rosso) .........................1200-Ft

CAMPARI  ...............................................................1400-Ft

S I N G L E  M A LT  4 cl

W H I S K E Y  4 cl

V E R M O U T H  6 cl

A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

HENNESSY V.S  .................................................2750-Ft

HENNESSY X.O .................................................7830-Ft

C O G N A C  4 cl

4 cl

BACARDI AÑEJO BLANCO ..............1690-Ft

BACARDI  8  YEARS OLD ................1990-Ft

HAVANA CLUB 7  YEARS ...............1690-Ft

K R A K E N ............................................1890-Ft

CAPTAIN MORGAN JAMAICA ......1490-Ft

DIPLOMATICO RESERVA ...............2990-Ft

RON ZACAPA 23  ................................3390-Ft



ABSINTHE GREEN ............................................1690-Ft

BAILEY’S  ...............................................................1400-Ft

KAHLUA ..................................................................1400-Ft

GRAND MARNIER ..........................................1650-Ft

COINTREAU .........................................................1650-Ft

MALIBU ..................................................................1190-Ft

CALVADOS ...........................................................1590-Ft

BOLS ........................................................................1190-Ft

STOLICHNAYA  ..................................................1690-Ft

BELVEDERE ..........................................................2290-Ft

KETEL ONE ..........................................................1990-Ft

CIROC .......................................................................2490-Ft

UNICUM .............................1690-Ft

UNICUM SZILVA ...........1690-Ft

UNICUM NEXT ................1690-Ft

UNICUM RISERVA .......2290-Ft

UNICUM BARISTA .......1990-Ft

BOBBY’S  SCHIEDAM DRY GIN ...........2190-Ft

BEEFEATER ..........................................................1490-Ft

BOMBAY SAPPHIRE ......................................1600-Ft

TANQUERAY TEN .........................................1990-Ft

GIN MARE .............................................................2490-Ft

HENDRICK’S  GIN .............................................2290-Ft

HUNGARIA EXTRA DRY  0 .2l ....................1790-Ft

HUNGARIA EXTRA DRY  0 .75l .................6790-Ft

TÖRLEY CHARMANT DOUX 0.2l..............1490-Ft

TÖRLEY CHARMANT DOUX 0.75l...........4590-Ft

MOET & CHANDON  0 .75l ........................39000-Ft

V O D K A  4 cl

P E Z S G Ő K

K E S E R Ű  L I K Ő R Ö K  4 cl

G I N  4 cl

L I K Ő R Ö K  4 cl

ZWACK NEMES PÁLINKA:

BESZTERCEI  SZILVA .........................2490-Ft

ZAMATOS MEGGY ...............................2490-Ft

GYULAI PÁLINKA MANUFAKTÚRA:

BIRS ...............................................................2890-Ft

KAJSZI  .............................................................2890-Ft

CSERESZNYE ...........................................2890-Ft

4 cl

A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

Kérje 

BORLAPUNKAT!

VILLA SANDI  PROSECCO DOC I I  FRESCO 

BRUT      0.2l ..............................................................2990-Ft

PASQUA CECILIA BERETTA PROSECCO 

BRUT MILLESIMATO DOCG 2018           

0 .75l ..........................................................................7990-Ft

P R O S E C C O



EL JIMADOR BLANCO ...............................1690-Ft
Közvetlenül desztillálás után palackozzák. Jó ízelítő az agave néhá-
ny aromájából. Fodormenta, fenyő, ánizs, fehér bors és egy lehelet-
nyi zöld kapszikum. Jimador az agave ügyes szüretelője. 

CASA VIEJA BLANCO ......................................1890-Ft
Készült 100% agave silver tequilából. 

SAUZA TRES GENERACIONES PLATA ...2190-Ft
Enyhe illat, de telt ízek: füstös agave, ananász, virágok, fűszerek,
s egy hosszú selymes lecsengés. Tequila város közepén készült 
és 15 napig ex-amerikai whiskeys hordókban érlelték. 

AHA TORO BLANCO .........................................2490-Ft
Egy kellemesen gazdag virág és szalma aroma, majd főtt ananász, 
spárga, agave és fekete tea. Kiegyensúlyozott és humuszos. 
Eredetileg a Jesus Maria birtokról. 

DON JULIO BLANCO  ..................................2790-Ft
Lepárlás után azonnal palackozzák, hogy a lehető legfrissebb agave 
ízt nyújtsa. 

PATRON SILVER  .............................................2990-Ft
100%-os Weber kék agave-ból, kézzel készített tequila. Sima, lágy és 
könnyen keverhető, a citrom enyhe zamatával. 

CASA VIEJA ANEJO  ......................................2290-Ft
Karamell, narancshéj és fűszeres tölgy illat. Pörkölt agave és kompót 
ízek egy közepesen fűszeres lezárással. Majdnem 3 évig érlelt ex-
Bourbon hordóban. 

SAUZA TRES GENERACIONES ANEJO 
.......................................................................................2890-Ft
Arról az évről nevezték el, amikor először érleltek tequilát fa 
hordóban. Finom főtt ananász, banán- és szivar-doboz aroma. 
Fás, fűszeres íz kávéval és keserû csokival valamint egy hosszú, 
száraz, enyhén agavés lecsengéssel. Egy évig érlelt kis francia tölgyfa 
hordóban.   

DON JULIO ANEJO  ......................................3290-Ft
Az agave, a fa és egy csipet vanília tökéletes elegye.    

AHA TORO ANEJO .........................................3390-Ft
Kis mennyiségű, családi gyártásban készül. Lágy és kiegyensúlyozott 
íz és illat. Csokoládé és Demerara cukor aroma, melyet enyhén töl-
gyes agave, fahéj és vajkaramella íz követ. Két évig érlelt ex-Jack 
Daniel’s hordóban.   

PATRON ANEJO  ...............................................3390-Ft
Erős tölgy, füstölt agave és égetett karamell aromák. Borsos, erős 
ízek egy leheletnyi mentás agavéval. 18 hónapig érlelt amerikai töl-
gyfahordóban.       

PATRON XO CAFE  .....................................4000-Ft
Készült 100% agave silver tequilából és kávéból. 

EL JIMADOR REPOSADO  ..........................1890-Ft
Kompót aroma, enyhén füstös tölgy és fahéj tejkaramellával. Enyhén 
édes vanília lecsengés. Két hónapig érlelt. 

CASA VIEJA REPOSADO ...........................1990-Ft
Karamell és fűszerek illata, ami egy közepesen testes parfümös 
agavéhoz vezet, majd mégtöbb karamell a végén. Kb. 3 hónapig 
érlelt.  

SAUZA  TRES  GENERACIONES  REPOSADO 
.......................................................................................2490-Ft
Komplex aromák, virág és pirított tölgy. Először méz íz a szájban, 
majd dohány, tölgy, párolt gyümölcs és karamellizált agave. Egyedi 
Sauternes boroshordókban és konyakos hordókban érlelték 9 
hónapon át.

AHA TORO REPOSADO ..............................2790-Ft
Ez a családi vállalkozásban, kis mennyiségben előállított 
tequila virágos agave aromát kínál egy kis vaníliával és tölggyel. 
Gyógynövényes és citrusos ízek, és egy ütős fűszeres íz a közepén, ami 
egy hosszú lecsengéssel lágyul el. 9 hónapig érlelt ex-Jack Daniel’s 
hordókban. 

PATRON REPOSADO ....................................2990-Ft
Intenzív fűszeres aroma egy kis agavéval. Erős borsos (alkoholos) 
íz és a reposadokhoz képest nagy tölgyes és karamelles ízjegyek. 
4-6 hónapig érlelt. 

DON JULIO REPOSADO  ............................3190-Ft
Füstös ízvilág, amit az “ex-bourbon” hordóban töltött érlelési 
időnek köszönhet.

S A N G R I T A

Azon kívül, hogy tisztán isszák, a tequilát Mexikóban 
gyakran fogyasztják Sangritával (“kis vér”). Az 

alkoholmentes keverék ízei (amik eredetileg maradék 
gyümölcs, saláta levek voltak) igazán jól kiegészítik és 
felfrissítik a Tequilákat. Itt mi most a 100%-os agave 

Tequilák mellé ajánljuk.

PIROS SANGRITA REPOSADO TEQUILÁHOZ
Paradicsom, gránátalma, lime, narancs, 

citrom, csípős szósz, só és bors.

A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

T E Q U I L A  R E P O S A D O
“pihentetett” tequila, ami 2 hónaptól 

egy évig terjedő ideig tölgyfahordókban érlelt

T E Q U I L A  B L A N C O
“pihentetett” tequila, ami maximum 2 hónapig 

tölgyfahordókban érlelt

T E Q U I L A  A N E J O
“pihentetett” tequila, ami minimum 1 maximum 

3 évig tölgyfahordókban érlelt



LA PALOMA ......................................................2690-Ft
A legkedveltebb tequila koktél Mexikóban, gyarkan 
szénsavas grapefruit üdítôvel elkészítve.  Mi friss 
pink grapefruit lével, El Jimador Blanco tequilával, 
lime-mal, agave sziruppal és egy kis szódával kínáljuk. 

LUXURY MARGARITA .................................3390-Ft
Egy kifinomult és gazdag Margarita Aha Toro Reposado 
tequilával, agave sziruppal, friss lime-mal és egy kis 
vaniliás sóval a pohár szélén.  
 
GINGER’S RUDE COSMOPOLITAN .......2790-Ft
A Cosmo kicsit fûszeresen tért vissza hozzánk 
körutazásából - El Jimador Blanco tequila, Cointreau, 
lime, áfonyalé, friss gyömbér és egy kicsi a narancs 
keserûnkbôl.

PEPINO PICANTE ...........................................2790-Ft
Könnyû chilli, uborka és bodza szirup  Blanco 
tequilával és lime-mal összerázva. Hûsítô forróság, 
ahogy Iguana szereti. 

ANANÁSZ & ZSÁLYA MARGARITA ......2790-Ft
Néhányan azt mondják, hogy a kék agave ízei túl 
sokrétûek és személyesek ahhoz, hogy meg lehessen 
határozni ôket. Bár lehet, hogy egyetértünk ezzel, 
az  ananász és zsálya nagyon jó társai a jó Blanco 
tequilának.  

ESPRESSO JALISCO ......................................2990-Ft
Az espresso martini egy tequilás változata és 
szerintünk elôrelépés: Reposado, Kahlua, vaníliás 
cukor, friss eszpresszó és néhány menta levél. 
A gondolkodó ember energia itala. 

DOLORES DEL RIO  ........................................3190-Ft
Ez a kreációnk a mexikói filmsztárról kapta nevét, 
akit Dietrich “Hollywood  legszebb nôjé”-nek hívott –  
Reposado tequila, édes PX sherry, friss citrom és fahéj.
Szerintünk ízlene neki.

THE SMOKY ONE ...........................................3190-Ft
Az Reposado tequila valószínûleg az egyik legfásabb 
tequila, ami még meg tudta ôrizni az agave varázst. 
Hozzádtunk egy kis füstös ízt valamint fûszert és 
lehet, hogy egy klasszikus italt kreáltunk.

THE NUTTY ONE  ............................................2890-Ft
Nem a bárosunk a dilis, hanem a mandula likôr, 
Reposado tequila, narancs keserû és agave szirup 
Old Fashioed koktél. Egy vacsora utáni “tequilát-nem-
iszok” helyettesítô. 

MEZCAL MARGARITA  ................................3990-Ft
Enyhén füstös nagyon komplex Margarita változat. 

GIMMESOME MO  ..........................................2990-Ft
Egy egzotikus változat, gyógynövény hatás, komplex 
íz élmény, mégis tömeg kedvenc. Könnyen fogyasztható 
ital ami külön köszönhetô az ananásznak.

SANTIAGO FIZZ  ..............................................3390-Ft
Füstös íz, kávé, Gyömbér sör, így együtt egy 
erôsen csokoládés hatást keltenek, ami mindig 
bejön, különösen egy kis zelleres keserû aromával 
fûszerezve. 

A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

MEZCAL SAN COSME  ..................................2200-Ft
Mézes karamell és fűszeresen füstös aromák elegye.

DEL MAGUEY MEZCAL VIDA ..............2590-Ft
Ízében előtűnik a gyömbér, fahéj, dohány és mogyoró elegáns füstös 
lecsengéssel.

DERRUMBES SAN LUIS  POTOSI  MEZCAL 
...........................................................................2790-Ft
Lágyan édes és savanyú gyümölcsös íz erős fűszeres hatással.

DERRUMBES OAXACA MEZCAL  .........3290-Ft
Határozott friss citrus, mazsola és fenyő aroma édesen füstös 
lecsengéssel.

ILLEGAL COLLECION PRIVADA REPOSADO 
MEZCAL .................................................................3390-Ft
Füstös, gyógynövényes, fűszeres, édeskés ízvilág füstös, chilis hatással.



CUBA LIBRE Bacardi, cola, lime ...........................2190-Ft

LONG ISLAND ICE TEA ..............................3190-Ft
Bacardi, gin, vodka, tequila, triple sec, lime, cola

 GIN & TONIC 
A variációkról  kérdezze  felszolgálóját! ...........................2190-Ft

SCREWDRIVER vodka, narancslé ........................2190-Ft

TEQUILA SUNRISE .........................................2190-Ft
tequila, narancslé, grenadine

SPEED vodka, tequila, Bacardi, Red Bull, lime. ........2890-Ft

BLOODY MARY ..................................................2190-Ft
vodka, paradicsomlé, tabasco, worchester, bors, zellerszár, torma

KAMIKAZE ............................................................1590-Ft
(Blue vagy  Pink vagy Original) vodka, triple sec és lime
B52 Kahlua, Bailey’s, Grand Marnier ..........................2190-Ft

0.3l....................................1890-Ft
1l.......................................5590-Ft
1.5l....................................7990-Ft

MOJITO Bacardi rum, mentalevél, sok lime, szóda......2590-Ft

PIÑA COLADA ...................................................2290-Ft
Bacardi rum, tejszín, kókusz szirup, ananászlé

BBC ...........................................................................2590-Ft
Bailey’s, tejszín, kókusz szirup, ananászlé, friss banán

MAI TAI barna rum, 80%-os rum, Bacardi fehér rum, mandula 
szirup, narancslé, ananászlé, citromlé  .........................3190-Ft

BAHAMAMAMA ...............................................3190-Ft
barna rum, Kahlua, Malibu, narancs és ananászlé,
grenadine, citromlé

DAIQUIRI  ..............................................................2290-Ft
Bacardi rum, friss gyümölcs (banán v. eper), citromlé

CARIBBEAN PUNCH .....................................2290-Ft
Bacardi rum, peach schnapps, narancslé, vörösbor, citrom

ZOMBIE .................................................................3190-Ft
Bacardi fehér rum, barna rum, 80%-os rum, Cherry Brandy, 
ananászlé, citromlé       

SINGAPORE SLING ......................................2790-Ft
gin, cherry, citromlé, szóda, grenadine, Angostura

S A N G R I A

R Ö V I D  K O K T É L O K

L O N G  D R I N K- E K

E G Z O T I K U S  I T A L O K

LIME VAGY EPER
0.25l......................................................1600-Ft
1l......................................................6100-Ft
1,5l......................................................8590-Ft

CADILLAC MARGARITA 0.25l....2690-Ft
Reposado tequila, Grand Manier, lime

MANGÓS MARGARITA 
BANÁN MARGARITA
ZÖLDALMÁS MARGARITA
0.25l..............................................................2390-Ft
1l ...................................................................8990-Ft
1,5l ............................................................13350-Ft

CORONA MARGARITA 0.5l..........2990-Ft

M A R G A R I T A
Frozen vagy On the Rocks

A számla végösszege 12% felszolgálási díjat tartalmaz.

CAIPIRIÑHA  ......................................2490-Ft
Canario, lime, barna cukor 

BLACK RUSSIAN ..............................1790-Ft
vodka, Kahlua

WHITE RUSSIAN .........................1890-Ft
vodka, Kahlua és tejszín

APEROL SPRITZ ............................2490-Ft
Aperol, prosecco, szóda, narancs szelet 

NEGRONI .............................................2490-Ft
Gin, Martini Bianco, Campari

HUGO SPRITZ .................................2390-Ft
Pezsgő, bodza, lime, szóda és menta

IGUANA SPRITZ .............................2390-Ft
Pezsgő, mangó, reposado tequila,  szóda és chili


