
MENÚ CANTINERO 45,00 
5 RUOKALAJIA 

(1.) 
ENSALADA QUINOA(M, G) 

Limellä marinoitu Kvinoa salaatti kurkun, tomaatin, punasipulin, avokaa-
don, korianterin ja oliiviöljyn kera 

(2.) 
TACO DE TUÉTANO AL ESQUITE (G, L) 

Luuydintä ja maissia ruskistettuna Guajillo-valkosipulivoissa  
Päällä epazote-maustetta , sipulia, korianteria ja limeä 

(3.) 
ENCHILADA DE CAMARÒN (L,G) 

Maissitortilla täytettynä jättikatkaravunpyrstöillä 
Päällä morita-chili salsaa, säilöttyä sipulia, oreganoa,  

hapankermaa sekä juustoa 

(4.) 
SOPE DE PICANHA (G, L) 

Black Angus picanha-viipaleita uppopaistetun maissikakkusen kera 
Mukana papuja, tuoretta salaattia, sipulia, korianteria ja salsaa 

Lisukkeena tuoretta guacamolea ja hapankermaa 

(5.) 
CHURRO RELLENO CON CREMA PASTELERA 

Kotitekoinen churro täytettynä meksikolaisella tumma suklaakiisselillä 
Päällä kermavaahtoa ja punaisia hedelmiä 



MENÚ VEGETARIANO CANTINERO 41,90 
5 RUOKALAJIA 

(1.) 
ENSALADA QUINOA(M, G) 

Limellä marinoitu Kvinoa salaatti kurkun, tomaatin, punasipulin, avokaa-
don, korianterin ja oliiviöljyn kera 

(2.) 
TACO DE HABA AL ESQUITE (G, L) 

Härkäpapuja ja maissia ruskistettuna Guajillo-valkosipulivoissa  
 Päällä epazote-maustetta, sipulia, korianteria ja limeä 

(3.) 
ENCHILADA DE HONGOS (L,G) 

Maissitortilla täytettynä portobello-sienillä sekä maissitryffelillä  
Päällä morita-chili salsaa, säilöttyä sipulia,  

oreganoa, hapankermaa ja juustoa 

(4.) 
SOPE DE PULLED OATS (G, L) 

Nyhtökauraa uppopaistetun maissikakkusen kera  
Mukana papuja, tuoretta salaattia, sipulia, korianteria ja salsaa 

Lisukkeena tuoretta guacamolea ja hapankermaa 

(5.) 

CHURRO RELLENO CON CREMA PASTELERA 
Kotitekoinen churro täytettynä meksikolaisella tumma suklaakiisselillä 

Päällä kermavaahtoa ja punaisia hedelmiä 

Menu saatavilla myös vegaanisena 



ALKURUOKA 

ENSALADA QUINOA(M, G) 7,90 
Limellä marinoitu Kvinoa salaatti kurkun, tomaatin, punasipulin, avokaa-

don, korianterin ja oliiviöljyn kera 

Annos saatavana myös vegaanisena 

TOTOPOS (G, L) 5,90 

Itsevalmistettuja maissilastuja guacamolen, 
 pico de gallon sekä hapankerman kera 

Annos saatavana myös vegaanisena 

TACO DE TUÉTANO AL ESQUITE (G, L) 9,90 
Luuydintä ja maissia ruskistettuna Guajillo-valkosipulivoissa  

 Päällä epazote-maustetta, sipulia, korianteria ja limeä 

TACO DE HABA AL ESQUITE (G, L) 9,90 
Härkäpapuja ja maissia ruskistettunaGuajillo-valkosipulivoissa  

 Päällä epazote-maustetta, sipulia, korianteria ja limeä 

Annos saatavana myös vegaanisena 

SOPE DE PICANHA (G, L) 14,90  

Black Angus picanha-viipaleita uppopaistetun maissikakkusen kera  
Mukana papuja, tuoretta salaattia, sipulia, korianteria ja salsaa  

Lisukkeena tuoretta guacamolea ja hapankermaa 

SOPE DE PULLED OATS (G, L) 11,50 

Nyhtökauraa uppopaistetun maissikakkusen kera  
Mukana papuja, tuoretta salaattia, sipulia, korianteria ja salsaa  

Lisukkeena tuoretta guacamolea ja hapankermaa 

Annos saatavana myös vegaanisena 



TRES TACOS 17,90 

TACO TUESDAY 
Tiistaisin -20 % Tres tacos -annoksesta! 

Kolme tuoretta, gratinoitua tortillaa valitsemillasi täytteillä: 
- tinga-broileri (G, M) 
- pastor-porsas (G, M) 

- suadero-nauta (G, M) 
- nopal sekä kvinoa borracha-kastikkeessa (G, M) 

- tamarindikvinoa sekä nyhtökaura (M) 
(Nyhtökaura sisältää >0.1% gluteenia) 

- tuoreet kasvikset (G, M) 
(esim. porkkana, parsakaali, sokeriherne, herkkusieni, kesäkurpitsa…) 

Päällä sipulia, korianteria, limelohkoja sekä salsaa 

Lisäksi valitsemasi lisuke: 
- riisiä & papuja 
- maissilastuja 
- tuore salaatti 

Annos saatavana myös vegaanisena

¡TAQUIZA! 17,90 per henkilö (min. 3 henkilöä) 
TACO TUESDAY 

Tiistaisin -20 % Tres tacos -annoksesta! 

Valitse ylläolevista täytteistä sekä lisukkeista(1 täyte & lisuke per henkilö) 
Tuomme täytteet, lisukkeet, salsat sekä tortillat erikseen pöytään, jotta voitte 

koota omat taconne.  

Annos saatavana myös vegaanisena 



ALAMBRE 20,90 

ALAMBRE WEDNESDAY  
Keskiviikkoisin -20 % Alambre-annoksesta! 

Vehnätortilla* valitsemallasi täytteellä 
Tuoreita paprikoita, punasipulia sekä sulatettua juustoa tuoreella salaattipe-

dillä 
Päällä hapankermaa ja salsaa 

Lisukkeena talon papuja sekä maissilastuja  

Täytevaihtoehdot: 
- tinga-broileri (G, M) 
- pastor-porsas (G, M) 

- suadero-nauta (G, M) 
- nopal sekä kvinoa borracha-kastikkeessa (G, M) 

- tamarindikvinoa sekä nyhtökaura (M) 
(Nyhtökaura sisältää >0.1% gluteenia) 

-tuoreet kasvikset 
(esim. porkkana, parsakaali, sokeriherne, herkkusieni, kesäkurpitsa…) 

*Gluteeniton sekä tortillaton versio myös saatavilla 

Annos saatavana myös vegaanisena 



CROSS-KITCHEN TALON HAMPURILAINEN 20,90 

 
Viskaalin naudan täyslihapihvi avokado-vuohenjuusto majoneesilla 

Mukana säilöttyjä kasviksia, jalapeño-hilloa, sulatettua juustoa,  
salaattia, tomaattia sekä punasipulia 

Lisäksi valitsemasi lisuke: 
- maissilastuja (G, M) 
- tuore salaatti (G, M) 

-talon ranskalaiset (G, M) 

CROSS-KITCHEN TALON KASVISHAMPURILAINEN 
20,90 

Kvinoa-kasvispihvi avokado-vuohenjuusto majoneesilla 
Mukana säilöttyjä kasviksia, jalapeño-hilloa, sulatettua juustoa,  

salaattia, tomaattia sekä punasipulia

Lisäksi valitsemasi lisuke: 
- maissilastuja (G, M) 
- tuore salaatti (G, M) 

-talon ranskalaiset (G, M) 

Annos saatavana myös vegaanisena



TALON ERIKOISET 

MEXICAN MONDAY 
Maanantaisin -20 % Talon erikoiset -annoksesta! 

PLATO DE PICANHA PARA TAQUEAR (G, L) 29.90 

Black Angus-naudan picanha-lihaa sekä grillattuja sipuleita,  
jalopeñoa ja raikasta talon salaattia  

Lisukkeena tuoretta guacamolea, hapankermaa ja tuoreita maissitortilloja 

TACOS MONTADOS COYOACÁN (G, L) 24,90 
Gratinoitua maissitortillaa talon naudan brisketillä 

Lisäksi papuja, paahdettua jalapeñoa, mietoa habanero-tuhkaa, korianteria 
säilöttyä sipulia sekä tuoreita avokadoviipaleita 

Lisukkeena maissilastuja, hapankermaa ja guacamolea 

TACOS MONTADOS COYOACÁN VEGETARIANOS (G, L) 22,70 
Gratinoitua maissitortillaa täytettynä nyhtökauralla 

Lisäksi papuja, paahdettua jalapeñoa, mietoa habanero-tuhkaa, korianteria 
säilöttyä sipulia sekä tuoreita avokadoviipaleita 

Lisukkeena maissilastuja, hapankermaa ja guacamolea 

(Nyhtökaura sisältää >0.1% gluteenia) 

Annos saatavana myös vegaanisena 



TOSTADAS DE POLLO CON SALSA BORRACHA (G, L) 19,30 
Kanaa perinteisellä “Salsa Borracha”-kastikkeella 

Päällä hapankermaa, leipäjuustoa, korianteria sekä säilöttyä sipulia  
Lisukkeena paahdettua tortillaa sekä “tumbado”-riisiä ja papuja 

 
 

TOSTADAS DE TOFU CON SALSA BORRACHA (L) 19,30 
Tofua ja kasvis-sekoitusta perinteisellä “Salsa Borracha”-kastikkeella 
Päällä hapankermaa, leipäjuustoa, korianteria sekä säilöttyä sipulia 

Lisukkeena paahdettua tortillaa sekä “tumbado”-riisiä ja papuja 

Annos saatavana myös vegaanisena 

 
ENCHILADAS DE CAMARÓN (G, L) 23,30 

Kolme maissitortillaa täytettynä valkosipulivoissa  

paistetuilla jättikatkaravunpyrstöillä 
 Päällä chili “morita”-salsaa*, säilöttyä sipulia, oreganoa,  

hapankermaa sekä leipäjuustoa 
Lisukkeena paahdettua tortillaa sekä “tumbado”-riisiä ja papuja 

*Salsa on keskitulinen, mutta voit halutessasi valita  
miedomman salsa Verden 

ENCHILADAS DE PORTOBELLO CON CHUITLACOCHE (G, L) 23,30 
Kolme maissitortillaa täytettynä valkosipulivoissa  

paistetuilla portobello-sienillä sekä maissitryffeleillä 
 Päällä chili “morita”-salsaa*, säilöttyä sipulia, oreganoa,  

hapankermaa sekä leipäjuustoa  
Lisukkeena paahdettua tortillaa sekä “tumbado”-riisiä ja papuja 

*Salsa on keskitulinen, mutta voit halutessasi valita  
miedomman salsa Verden 

Annos saatavana myös vegaanisena



JÄLKIRUOKA 

DOS CHURROS RELLENOS 8,90   
Kaksi talon churroa täytettynä Oaxacan suklaakiisselillä 

Päällä kermavaahtoa sekä marjahilloke 

Annos saatavana myös vegaanisena

 

HELADO DE LA CASA (L) 7,90 
Jäätelöä vohvelitötterössä. Kysy tarjoilijalta kauden makuvaihtoehdoista 

Gluteeniton vohveli myös saatavilla 

Annos saatavana myös vegaanisena

CHEESE CAKE A LA MEXICANA DE MANGO 8,90   
Juustokakku “palanqueta”-karamellipohjalla ja siemenillä sekä  

mango tuorejuustolla 
Päällä kermavaahtoa ja marjahilloke 

Annos saatavana myös vegaanisena



LAPSILLE   “Para niños” 

SALCHICHAS (G, L)                                              7,00 
Nakkeja ja ranskanperunoita  

ALBONDIGAS (G, L)                                              7,00 
Lihapullia ja ranskanperunoita  

QUESADILLITA DE POLLO (G, L)                        7,00 
Maissitortillasta valmistettu juusto- 
ja kanatäytteinen quesadilla 

Päällä ranskankermaa  
Lisukkeena ranskanperunat 

NUGGETS DE POLLO                                               7,00 
(saattaa sisältää laktoosia ja kananmunaa)      
Broilerinugetteja ja ranskanperunoita 

KID BURRITO (L)                                                      8,00 
Vehnätortilloja kanatäytteellä  
ranskankerman, juuston ja jäävuorisalaatin kera 
Lisukkeena ranskanperunat 

KIDS’ BURGER (L)                                                 10,00 
Hampurilainen Viskaalin  
naudanjauhelihapihvillä 

guacamolea ja mietoa chipotlemajoneesia 

Lisukkeena ranskanperunat 



                                           JUOMAT 
                                            

ALKOHOLITTOMAT  JUOMAT: 
 
COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, 
SPRITE, FANTA                                                          2,50 
FENTIMANS Soda                                                      3,50 
AGUAS FRESCAS                                                     3,00 
AGUA FRESCA LITRA                                              8,00 
NIKOLAI LAGER 0,00% 0,33L                                 4,50 
HAPPY JOE DRY APPLE  0,00% 0,275L                 4,50  
ALKOHOLITON KOKTAILI COCTAIL                                      4,50 
TEE                                                                               1,50 
VESI                                                                             1,00 
 
 
 

KAHVIT: 
 
ESPRESSO AMERICANO (LUNGO)                       2,50 
ESPRESSO                                                                  2,40 
DOUBLE ESPRESSO                                                 3,50 
ESPRESSO MACCHIATO                                          3,10 
DOUBLE ESPRESSO MACCHIATO                         4,10  
CAPUCCINO                                                                 3,60 
LATTE MACCHIATO                                                  4,10 

 
 

                Ravintolassamme myös A-oikeudet 
 
 



PUNAVIINIT, VALKOVIINIT JA KUOHUVIINIT 

Viinilistamme löytyy liitutaululta 
 Joitain viinejä myymme laseittain, toisia myymme pulloittain  
Voit myös (not needed)kysyä niistä tarkemmin tarjoilijalta 
 
OLUET: 
 
CORONA EXTRA 0,355L  4,50%                                     6,50 

KUKKO PILS 0,33L (GLUTEENITON)                           6,50 
Meiltä löytyy käsintehtyjä käsityöoluita paikallisilta panimoilta 
Vaihtoehdot löydät liitutaululta  
 
SIIDERIT JA LONKEROT: 
 
HAPPY JOE CRISPY PEAR  0,275L                             6,00 
HAPPY JOE CLOUDY APPLE  0,275L                          6,00  
HAPPY JOE OLD COUNTRY  0,275L                           6,00 
MAGNERS APPLE  0,50 l                                              8,00 

LONG DRINK 0,33L                                                       6,50  
 
                                                  COCKTAILIT  
 
Margarita (Lime, Mansikka, Mango tai Tamarind)              8,75 

Mezcalita (Lime, Mansikka, Mango tai Tamarind)               9,50                                       
Paloma                                                                         9,50 
Smoky Paloma                                                          9,50 
Mojito                                                                           8,00 
Smoky COCONUT!                                                   9,50 
Piña Colada                                                                 8,50 
Mexican COFFEE (Espresso)                                    10,50 
Adios Motherfucker                                                     9,50 
Gin & Tonic                                                      7,50 - 9,50 

Caipirinha                                                                     8,00  
                               MEZCALIT & TEQUILAT 
                         Vaihtoehdot löydät liitutaululta


