
PŘEDKRMY
SOPA DE TORTILLA · krůtí vývar, salsa chile morita, trhaná krůtí prsa, tortilla chipsy, avokádo, zakysaná smetana

TOTOPOS CASEROS & GUACAMOLE & FRIJOLES · křupavé chipsy z kukuřičné tortily s tradičním mexickým dipem 
z avokáda, cibule, limetkové šťávy, koriandru a papriček jalapeño + tradičně připravené černé fazole

TOSTADA CON CEVICHE · křupavá tortilla s čerstvým lososem marinovaným v limetkové šťávě se salátovou okurkou, 
koriandrem a cibulkou, majonéza, jalapeño papričky a plátky avokáda

SOPESITOS · smažené placičky z banánu plantain s tradičně připravenými černými fazolemi, ledovým salátem,
slaným sýrem a ředkvičkami 

SALÁT
ENSALADA DE NOPALES ASADOS · nakládaný kaktus, ředkvičky, baby špenát, červená cibulka, rajčata, 
lístky koriandru, petželka, dýňová a slunečnicová semínka, jahody, redukce z vinného octa

HLAVNÍ CHODY
FLAUTAS DE RES · tři zatočené křupavé kukuřičné tortily s náplní dlouze pečeného, okořeněného trhaného 
hovězího masa, ozdobené salátkem, zakysanou smetanou a koriandrem + přílohou salsa a tradičně připravené černé fazole

FLAUTAS DE PUERCO-CHIPOTLE · tři zatočené křupavé kukuřičné tortily s náplní marinovaného trhaného 
vepřového masa, cibulkou a papričkami chipotle, ozdobené salátkem, zakysanou smetanou a koriandrem 
+ přílohou salsa a tradičně připravené černé fazole

FLAUTAS DE PAPA · VEG · tři zatočené křupavé kukuřičné tortily s náplní pečených kořeňených brambor, 
ozdobené salátkem, zakysanou smetanou a koriandrem + přílohou salsa a tradičně připravené černé fazole

QUESADILLAS POBLANAS · tři kukuřičné kapsy naplněné okořeněným krůtím masem, smetanou, cibulkou, 
kukuřicí a papričkami chile poblano, zdobené zakysanou smetanou a salátkem + salsa a tradičně připravené černé fazole

CEVICHE DE SALMÓN Y PULPO · čerstvý losos marinovaný v limetkové šťávě, chobotnice, salátová okurka, 
koriandr, cibulka, rajčata a kousky avokáda + přílohou křupavé kukuřičné tortilly s jalapeño majonézou a pažitkou

BEEF BURRITO · velká měkká pšeničná tortilla naplněná černými fazolemi, hovězím flank steakem pečeným 
s rajčaty, cibulkou, mrkví a brambory, sýr gouda, salát + přílohou salsa, zakysaná smetana a papričky jalapeño

EXTRAS
SALSA VERDE · výrazně pálivá omáčka ze zelených rajčat, chile serrano, cibulka, lístky koriandru, avokádo
SALSA ROJA · jemně pálivá omáčka z rajčat, chile morita, cibulka
ARROZ A LA MEXICANA · jasmínová rýže s hráškem a mrkví
FRIJOLES NEGROS REFRITOS  · tradičně připravené černé fazole
JALAPEÑO · nakládané papričky jalapeño nakrájené na plátky
CREMA · porce zakysané smetany
GUACAMOLE · tradiční mexický dipe z avokáda, cibule, limetkové šťávy, koriandru a papriček jalapeño

DEZERTY
FLAN DE COCO · tradiční kokosový krém s kubánským rumem
ARROZ CON LECHE Y CHOCOLATE · rýžový puding se skořicí, meruňkami, pistáciemi a čokoládou

NÁPOJE
LIMONÁDY JARRITOS · 370ml · limetka / ananas / mandarinka / 47,- Kč
PIVO CORONA EXTRA · 330ml · podáváme s limetkou / 59,- Kč
KOKTEJL MARGARITA · Tequila, Contreau, limetková šťáva / 89,- Kč
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MEXICAN WEEKEND MENU 
OD ČTVRTKA 16. LISTOPADU 18:00

HUGO CLASSICS

        bez lepku



Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání. Cena poloviční porce činí 70 % původní ceny (pouze těstoviny a saláty). 

zázemí pro cyklisty          mazlíčci vítáni          free Wi–Fi          Visa & Mastercard          stravenky

HUGO BAGEL CAFÉ 
Wilsonova 585 - Slaný  /  + 420 734 154 250  /  hugo@bagelcafe.cz  /  www.bagelcafe.cz  /  facebook: hugobagelcafe

PŘEDKRMY
ROASTBEEF na redukci z červené cibule, s křenovým dresingem, hoblinami parmezánu, rukolou a rozpečeným bagelem

SALÁTY
SALÁT CAESAR · římský salát, grilovaná kuřecí prsa, parmezán, krutony a tradiční Caesar dresing

HLAVNÍ CHODY
BELGICKÝ TATARÁK z pravé hovězí svíčkové s hranolky, delikátním dresingem a listovým salátem

ROASTBEEF s hranolky, domácí tatarskou omáčkou a grilovanou červenou cibulí

PAN-AM BURGER · hovězí burger, domácí bulka, slanina, sýr čedar, salát, rajče, 
červená cibulka, nakládané okurky, pikantní chilli majonéza + hranolky nebo salát Coleslaw 

PRO DĚTI
KUŘECÍ ŘÍZEČKY s máslovou bramborovou kaší nebo s hranolky
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menší verze


