Stek z Polędwicy

PRZYSTAWKI
Nachos

4,00

Crema de Tomate Diablo

Guacamole Mamasitas Table-Side

Zupa krem z pomidorów z kawałkami papryczek
jalapeño, podana ze spienionym guacamole.

9,90

Sos przygotowany na oczach klienta, z kawałków dojrzałego
awokado, cebuli, świeżej kolendry, papryczek jalapeño i świeżo
wyciśniętego soku z limonki, podany z chipsami kukurydzianymi.

Queso

6,90

Ciepły dip przygotowany z mieszanki naszych najlepszych
serów, zielonych papryczek chili, czosnku, cebuli oraz dojrzałych
pomidorów, podany z porcją chipsów kukurydzianych.

Flautas

7,00

Dwie ręcznie uformowane w ruloniki, chrupiące tortille kukurydziane,
nadziane soczystymi kawałkami kurczaka marynowanymi w sosie
ziołowym.

Papas Rellenas

7,00

Pieczony ziemniak wypełniony przyrządzanym w restauracji chili con
carne, ukoronowany rozpływającą się mieszanką najlepszych serów.

Nachos Supreme Pequeño
Chipsy kukurydziane podane z rozpływającym się serem, purée
fasolowym, papryczkami jalapeño i pomidorami oraz sosem
guacamole i gęstą kwaśną śmietaną:
• wegetariańskie 	
8,00
• z kawałkami grillowanego kurczaka przygotowanego
w autorskiej marynacie Mamasitas
10,00
• z mieloną wołowiną najwyższej jakości przyprawioną
na sposób Tex-Mex 
11,00

Tostada

6,90

Crema de Maiz

6,90

Słodka zupa krem z kukurydzy, podana ze smażonymi papryczkami
jalapeño.

Sałatka San Antonio
Mieszanka sałat, kawałki awokado i pomidorki koktajlowe polane
sosem vinaigrette:
• wegetariańska
10,50
• z kawałkami grillowanego kurczaka przygotowanego
w autorskiej marynacie Mamasitas
14,50

Sałatka Taco
Mieszanka sałat, kawałków pomidora, czarnych oliwek, świeżej
kolendry, cebuli i sera, polana sosem vinaigrette i zwieńczona
własnoręcznie przyrządzonym guacamole i porcją gęstej kwaśnej
śmietany, podana w miseczce z chrupiącej pszennej tortilli:
• wegetariańska
11,90
• z kawałkami grillowanego kurczaka przygotowanego
w autorskiej marynacie Mamasitas
14,90
• z mieloną wołowiną najwyższej jakości przyprawioną
na sposób Tex-Mex
16,90

Sałatka Tuna Jalapeño

16,90

Mieszanka sałat, kawałków tuńczyka, pomidorów i marynowanych
papryczek jalapeño, polana sosem vinaigrette i posypana
prażonymi nasionami słonecznika i dyni.

9,50

Pszenna świeża tortilla nadziana mieszanką rozpływających
się serów, aromatycznie przyprawionymi kawałkami kurczaka
i pomidorów, podana z sosem guacamole oraz kwaśną śmietaną.

DANIA GŁÓWNE
Słynne Fajitas – specjalność naszej
restauracji
Grillowane do perfekcji kawałki zielonej papryki, cebuli i marynowanego
mięsa Twojego wyboru, podane z gęstą kwaśną śmietaną, sosem
guacamole, mieszanką startych serów oraz dwiema gorącymi, świeżymi
pszennymi tortillami, serwowane na gorącym półmisku:
• wegetariańskie
15,00
• z kawałkami grillowanego kurczaka przygotowanego
w autorskiej marynacie Mamasitas
21,00
• z kawałkami wołowiny najwyższej
jakości przyprawionymi na sposób Tex-Mex
29,00

Dwie ręcznie zrolowane tortille kukurydziane
z wybranym przez Ciebie nadzieniem i sosem, podane
z rozpływającą się mieszanką serów, sałatką i ryżem
meksykańskim:
• papryka i cebula z sosem z zielonej papryki
13,90
• kawałki kurczaka przygotowane w autorskiej marynacie
Mamasitas z sosem z kwaśnej śmietany
17,90
• chili con carne z sosem chili
23,90

Pimenton Relleno
Smażona zielona papryka w cieście piwnym wypełniona
wybranym farszem, podana z mieszanką naszych serów,
rodzynkami oraz orzechami włoskimi:
• kawałki kurczaka przygotowane w autorskiej marynacie
Mamasitas z sosem z kwaśnej śmietany 
15,90
• mielona wołowina najwyższej jakości przyprawiona
na sposób Tex-Mex z sosem z czerwonej papryki i chili 17,90

Burrito Supreme
Świeża, własnoręcznie przygotowana pszenna tortilla wypełniona
fasolowym purée, sałatą, papryczkami jalapeño, pomidorami,
czarnymi oliwkami i mieszanką tartych serów, serwowana
z sosem guacamole, gęstą kwaśną śmietaną, sałatką oraz ryżem
meksykańskim:
• z papryką i cebulą
14,90
• z kawałkami grillowanego kurczaka przygotowanego
w autorskiej marynacie Mamasitas
17,50
• z mieloną wołowiną najwyższej jakości
przyprawioną na sposób Tex-Mex
19,90

Nachos Supreme
Chipsy kukurydziane podane z rozpływającym się serem, purée
fasolowym, papryczkami jalapeño i pomidorami oraz sosem
guacamole i gęstą kwaśną śmietaną:
• wegetariańskie
15,90
• z kawałkami grillowanego kurczaka przygotowanego
w autorskiej marynacie Mamasitas
17,50
• z mieloną wołowiną najwyższej jakości
przyprawioną na sposób Tex-Mex 
19,90

Mamasitas Special 

Tex-Mex Burger

19,90

Robiony na miejscu burger z mielonej wołowiny najlepszej jakości,
bekonem, serwowany z sałatą, pomidorami, cebulą, papryczkami
jalapeño oraz mieszanką serów, majonezem i keczupem,
w chrupiącej bułce. Podany z ręcznie robionymi frytkami.

Tacos

Enchiladas

7,00

Wołowe mięso mielone, purée fasolowe, sałata, pomidory i starty
ser, podane na chrupiącej kukurydzianej tortilli.

Quesadillas

Grillowany kawałek najlepszej polędwicy wołowej
serwowany z pieczarkami i ziemniakami w sosie
maślanym oraz własnoręcznie przyrządzonym
sosem chili.

SAŁATKI I ZUPY

Miseczka chipsów kukurydzianych, podana z sosem salsa własnej
roboty.

45,90

22,90

Wyśmienity zestaw jednej enchilady z grillowanym kurczakiem,
jednego wołowego taco i jednej serowej tostady, podany z sałatką
i ryżem meksykańskim.

3 tortille kukurydziane z sałatą, pomidorami i serem, serwowane
z sałatką i ryżem meksykańskim:
• z kawałkami kurczaka
w autorskiej marynacie Mamasitas
14,90
• z mieloną wołowiną najwyższej jakości
przyprawioną na sposób Tex-Mex
16,90

Chili con Carne

19,90

Tradycyjne, lekko pikantne danie z mielonej wołowiny najwyższej
jakości, pomidorów i fasoli, serwowane z ryżem meksykańskim.

Pikantne Krewetki

26,90

Krewetki tygrysie smażone z chili oraz czosnkiem podane
w pikantnym sosie maślanym z białego wina, na ryżu
meksykańskim i mieszance warzyw.

WYMYŚL TO SAM
Twoje Burrito
Skomponuj swoje własne burrito!
Krok 1: Wybierz mięso:
• kawałki grillowanego kurczaka przygotowane
w autorskiej marynacie Mamasitas
• mielona wołowina najwyższej jakości
przyprawiona na sposób Tex-Mex 
• chili con carne

19,90
21,90
22,90

Krok 2: Wybierz dowolne 4 składniki:
Papryka słodka
Papryczki jalapeño Sałata			
Cebula biała
Cebula czerwona Ryż meksykański
Purée fasolowe
Pomidory Ser
Czarne oliwki
Krok 3: Sos: guacamole, pikantna salsa czy kwaśna śmietana?
Krok 4: Smacznego!

DODATKI

DANIA DLA DZIECI

WINA

Tortilla 1 szt. 

1,00

Pszenna świeża tortilla wypełniona kawałkami soczystego
kurczaka, serem, pomidorami i papryką, podana z własnoręcznie
robionymi frytkami.

Sos serowy 

2,50

Taquito de Carne

Salsa 

Burritico 

8,90

9,90

Wołowe mięso mielone najwyższej jakości, sałata, pomidory
i mieszanka serów, podane na chrupiącej kukurydzianej tortilli
z własnoręcznie robionymi frytkami.

Quesadillitas 

7,90

Kawałki kurczaka w chrupiącej panierce podane z własnoręcznie
robionymi frytkami.

3,00

6,90

Mojito 

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite 0,2 l

3,50

Bacardi, limonka, cukier brązowy, mięta, soda.

Woda mineralna 0,2 l

3,50

Caipirinha 

Nestea (brzoskwiniowa, cytrynowa) 0,2 l

4,00

Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy 0,2 l

Świeżo tłoczony sok z jabłek 3 l

4,00

Sopapillas 

6,90

Smażone pszenne placuszki, serwowane z miodem, cukrem
pudrem i cynamonem.

Domowe ciasto marchewkowe

6,90

Flan 

8,90

Tradycyjny meksykański deser z rodzinnego przepisu szefa kuchni,
delikatny i słodki, z nutą cytryny, sosem truskawkowym, zwieńczony
karmelem.

18,00

BIAŁE WINO 0,75L
Ananto

Spain 

Arbol de Oro Pino półsłodkie

Spain

Corinto Chardonnay

Chile

Mion. Prosecco

Italy

Pinot Grigio

Italy

44,90
50,90
58,90
84,90
79,90

18,00

CZERWONE WINO 0,75L

PIWA

Ananto

Spain 

Tyskie Lane 0,5 l

6,00

Arbol de Oro Pino półsłodkie

Spain

Tyskie Klasyczne 0,5 l

7,00

Corintion cabernet sauvignon

Chile

Desperados 0,5 l

7,50

Chateou Bordoux

France

Espresso

5,00

Lech Premium 0,5 l

7,00

Espresso Doppio

8,00

Miłosław Niefiltrowane 0,5 l

7,00

WHISKY 40 ML

Espresso macchiato

5,50

Żywiec 0,5 l

7,00

Johnnie Walker Red Label 

Kawa czarna

5,50

Pilsner Urquell 0,5 l

9,90

Johnnie Walker Black Label

5,50

Piwo bezalkoholowe 0,5 l

6,00

Jack Daniels

Cappucino

7,50

Cydr 0,3 l

9,90

Latte Macchiato

8,00

Herbata

4,00

Kawa biała

Ananto
białe i czerwone
100 cl
5,50
250 cl
12,90
0,5 cl
22,00
1l
38,50

Bacardi, coca cola, limonka.

7,50

GORĄCE NAPOJE

18,00

Cuba Libre 

WINO DOMU
białe i czerwone
100 cl
8,00
250 cl
17,00
0,5 cl
29,00
1l
50,00

15,90

Cachaça, limonka, cukier brązowy, mięta, soda.

11,00

21,00

DESERY

14,90

Tequila Olmeca, syrop z agawy i świeżo wyciśnięty sok z limonki,
sezonowe owoce – zapytaj kelnera.

2,90

Tłoczony sok z jabłek – Mamasitas Special 0,2 l

Burn Energy Drink

SOKI

Margarita de Fresas

Tequila Olmeca, syrop z agawy i świeżo wyciśnięty sok z limonki,
truskawki.

Seasonal Margaritas 

ZIMNE NAPOJE

Soki (pomarańczowy, czarna porzeczka,
grejpfrutowy, pomidorowy) 0,2 l

TORTILLE NA WYNOS
Paczka 7 świeżo upieczonych pszennych tortilli

2,50

Frytki własnej roboty 

14,90

Tequila Sauza, likier Grand Marnier, syrop z agawy i
świeżo wyciśnięty sok z limonki.

2,50

Kwaśna śmietana 

Grillowana świeża pszenna tortilla wypełniona rozpływającą się
mieszanką serów.

Nugetsy Mamasitas 

Margaritas Especial 

3,50

Sos guacamole 

6,90

WYJĄTKOWE DRINKI

Sauza

10,00
14,00
12,00
14,90

WÓDKA 40 ML

SHOT DE TEQUILA 4CL.
Olmeca 

Chivas

44,90
50,90
60,90
76,90

9,00
10,00

Wyborowa 
Finlandia
Smirnoff 
Smirnoff Black

6,00
8,00
6,00
10,00

