Des de 1996
Since 1996

LLORET DE MAR

PER
P E R COMENÇAR…
COMENÇAR…

AMANIDA CESAR

5,65€

Enciam cruixent, amb la nostra salsa Cèsar,
formatge de Parma i anxoves de l’Escala.
Pots demanar-la també amb pollastre.

AMANIDA PANXOS

5,65€

Enciam, pastanaga, blat de moro, col llombarda,
tires de pollastre i xiles jalapenyos farcits de
formatge. Acompanyada d’una vinagreta
lleugerament dolça.

ALVOCAT FARCIT de “camarones” 7,10€
Mig alvocat farcit amb “camarones”,
enciam, salsa rosa, ou dur i pinya.

CEVICHE DE MARISC

5,45€

Gambetes, lluç i palets de cranc.
Cuits amb llimona, tomàquet, ceba i coRiandre.
Acompanyat de galetes salades.

CARPACCIO DE SALMÓ

6,95€

Salmó marinat amb una vinagreta
amb un toc dolç. Acompanyat amb galetes salades.

GUACAMOLE LAYER

5,95€

Salsa elaborada a base d’alvocats,
amb “camarones”, olives negres, ceba,
pebrot vermell i xiles serranos escalivats.
Acompanyat amb triangles de blat de moro.

Sense picant

Lleugerament picant

Molt picant

IVA INCLÒS

PER
P E R COMENÇAR…
COMENÇAR…
ENCHILADA

5,95€
5
,95€

Tacos de pollastre
coberts de salsa Panxos i formatge gratinat.

MA
RECO

ENCHILADA VERDA

Tacos de pollastre
coberts amb salsa picant de tomàquets verds.

T
NA

ENCHILADA explosivA Molt picant
amb xile chipotle. Tasta-la si t’atreveixes!!

quesadillas al cajún

5,65€

Tortillas de farina farcides de formatge,
xampinyons i espècies Cajún. Pots demanar-les també
amb pernil dolç.

burrito gratinaT

5,45€

Tortilla de farina amb frijoles refritos,
carn de vedella, verduretes i formatge.

MA
RECO

T
NA

XILE AMB Carn

5,70€

Els millors tacos que has tastat. Posa xile
amb carn i frijoles negres a la tortilla,
formatge i enciam. Bon profit!

ropa vieja

5,70€

Tires picants de vedella amb tomàquet i verdures.
Acompanyades d’arròs mexicà.

FORMATGE AL BARRO

4,75€

Cassoleta de formatge fos amb espècies i vi blanc.

CHORIQUESO

4,95€

El nostre formatge amb xoriçets.

RAJAS DE XILE SERRANO

4,95€

Formatge “al barro” amb deliciós i picantet xile serrano escalivat.

Sense picant

Lleugerament picant

Molt picant

IVA INCLÒS

NACHOS
NACHOS

guacamole dip

5,45€

MA
RECO

T
NA

Salsa elaborada a base d’alvocats, amb tomàquet,
ceba i coriandre. Acompanyat amb triangles
de blat de moro.

nachos AMB FORMATGE

5,10€

Nachos amb la nostra barreja de formatges fosos.
Prova’ls també amb xile jalapenyos en rodanxes.

nachos ULTIMOS

MA
RECO

5,45€

T
NA

Nachos coberts amb xile amb carn i formatge fos.
Espectaculars!

nachos cabreados

5,45€

Nachos coberts amb la nostra mescla de formatges,
frijoles negres i xile amb carn. Picantets.

NACHOS YUCATAN

5,75€

Nachos amb formatge fos, tomàquet, ceba i
coriandre. El servim amb guacamole i crema agria.

NACHOS TEXANOS

5,75€

els NostrES nachos últimos
amb deliciós bacó fumat

Sense picant

Lleugerament picant

Molt picant

IVA INCLÒS

PLATS
P L AT S FORTS
FORTS
FAJITAS DE POLLASTRE

9,60€

Tires de pollastre
assaonades amb la nostra barreja d’espècies i saltejades amb ceba i pebrots.
Les servim amb guacamole i tres tortilles de farina.
Les pots demanar al teu gust: sense, mig, picants i explosives. Tu tries!

9,75€

FAJITAS DE VEDELLA

Fumejants talls
de vedella,assaonats al nostre estil mexicà. Tallades a tires
amb ceba i pebrots, servides amb guacamole i tres tortilles de farina.

FAJITAS vegetarianES

ceba, pebrots xampinyons una salsa suau d’all.
Servides amb guacamole i tres tortillas de farina.

MA
RECO

T
NA

9,60€

COSTeLLeS “BABY RIBS”

9,15€

Tendres costelles de porc marinades amb la nostra
recepta de salsa barbacoa. Acompanyades amb
patates Panxos i xampinyons arrebossats.
Si ho prefereixes demana-les amb barbacoa picant.

CLUB STYLE SANDWICH

6,70€

MA
RECO

T
NA

Quatre pisos de pa, pollastre, pernil, bacÓ,
formatge Monterrey, enciam, tomàquet, ceba
i Ranch Dressing. Amb patates Panxos. Mmmmmm

CHIMICHANGAS

9,15€

Cruixent tortilla farcida de pollastre, formatge i
pebrots. Servida amb arròs mexicà i frijoles negres.

TACOS DE POLLASTRE

6,70€

Tortilles amb pollastre fet a la planxa,
amb una salsa suau d’all. Acompanyem el taco amb enciam,
tomaquet, ceba i salsa Panxos. Imprescindibles!

TAMBÉ DE:

VEDELLA
XILE AMB CARN

MA
RECO

T
NA

6,75€
5,60€

ALAMBRE

9,15€

Sucosos talls de vedella a la planxa punxats amb
ceba i pebrots. Ho servim amb una salsa de formatge
blau i arròs mexicà.

Sense picant

Lleugerament picant

Molt picant

IVA INCLÒS

PER
P E R CONTINUAR
C O N T I N UA R

PANXOS FIVE-FOR-ALL

9,75€

Xiles farcits, anells de ceba, mozzarella
arrebossada, xampinyons i cuixetes de pollastre.
Acompanyats amb salsa Panxos i Ranch Dressing.

ales de pollastre

6,45€

Fregides i amb la nostra salsa barbacoa picanteta.

ASSORTIT DE TXALUPAS

7,15€

Quatre especialitats mexicanes: ceviche, burrito,
xile amb carn i ropa vieja sobre
cruixents tortillas de blat de moro.

PATATES FARCIDES

5,60€

AMB LA NOSTRA MESCLA secreta de FORMATGES,
carn I gratinadEs.

CHICKEN FINGERS

6,65€

Tendres tires de pollastre arrebossades
amb patates Panxos i xampinyons.
Acompanyades amb ketchup i maionesa.

WRAP DE POLLASTRE

5,50€

pollastre arrabossat, enciam, maionesa
i formatge embolicades amb tortilles de farina.

Sense picant

Lleugerament picant

Molt picant

IVA INCLÒS

LES
L E S NOSTRES
N O S T R E S RACIONS
RACIONS
CRISPETES
DE POLLASTRE
4,35€

XILES farcits
3,95€

AROS
DE CEBA
3,30€

STICKS
DE MOZZARELA
4,35€

XAMPINYONS
ARREBOSSATS
3,00€

PATATES PANXOS
3,00€

CUIXETES
DE POLLASTRE
6,75€

frijoles negrEs
s
2,75€

pa d’ALL
1,35€

TORTILLAS EXTRES
0,55€/U
SALSA EXTRA
1,10€
EXTRA GUACAMOLE 1,95€

pa d’ALL
AMB FORMATGE
1,55€

PER ALS MÉS MENUTS
CHICKEN FINGERS 6,65€

CRISPETES de pollASTRE 4,35€ NACHOS AMB formatge 5,10€

Tendres tires de pollastre
arrebossades amb patates Panxos
i xampinyons. Acompanyades amb
ketchup i maionesa.

CRUIXENTS TROÇOS DE POLLASTRE
ARREBOSSAT.

MINI HAMBUERGUESA
DE VEDELLA
3,75€

TACOS DE PERNIL I FORMATGE
4,80€

Hamburguesa de VEDELLA (55 grs)
AMB pataTEs Panxos.

Tortilles amb formatge i pernil dolç,
poden portar tomàquet i enciam.

Sense picant

Lleugerament picant

Molt picant

Nachos AMB LA NOSTRA MESCLA
DE FORMATGES FOSOS.

WRAP DE pollASTRE 5,50€
Crispetes de pollastre, enciam,
maionesa i formatge embolicades
amb tortilles de farina.

IVA INCLÒS

T E X

-

M E X

LLORET DE MAR

TEL. 972 36 36 70
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