
Autentyczna kuchnia meksykańska to przede wszystkim kuchnia uliczna, której nie da się odtworzyć poza 
Meksykiem. Dlatego bierzemy z niej wszystko to, co najlepsze:świeżość, prostotę, bezpośrednią obsługę 
i dodajemy do tego restauracyjną jakość, komfort lokalnego baru i dobrą muzykę. 
To jest właśnie YE YE!

Poza unikalnymi meksykańskimi składnikami używamy tylko produktów pochodzących od znanych nam, 
lokalnych wytwórców i dystrybutorów. Nie stosujemy gotowych półproduktów, wszystko staramy się 
przygotowywać od podstaw w naszej kuchni.

Wszystkie miękkie tortille kukurydziane, salsy i marynaty a także wędliny, takie jak chorizo robimy 
na miejscu. Możecie kupić te produkty także do domu. Pytajcie obsługę o aktualną ofertę.

SOSY,DODATKI Wiele dań kuchni meksykańskiej słynie z ostrości jednak  
nie jesteśmy w Meksyku i uwzględniając fakt, że nie każdy lubi ogień w trzewiach stosujemy 
chilli w umiarkowanych ilościach. Możecie podnieść ostrość przy składaniu zamówienia, 
albo dodając jedną z naszych oryginalnych sals - niepasteryzowane, bez konserwantów.  
Dla fanów wielkiej mocy mamy coś spod lady. Pytajcie obsługi albo podejdźcie do otwartej 
części kuchni porozmawiać z naszymi kucharzami.

FAJITAS
Podawane z tortillami pszennymi, sałatą i mixem warzyw:
papryka czerwona i zielona, cebula biała i czerwona.

KURCZAK         33,-
Mango - ananas, salsa pomidorowa, sos Ranchero, czarna fasola

WOŁOWINA         49,-
Mango - chipotle, czarna fasola, sosy Ranchero i Louisiana Orange

KREWETKI         55,-
Chimichurri, mix serów, salsa ananas & mango, sos Ranchero

VEGE          31,-
Dynia, czarna fasola, pesto miętowo - cytrynowe, salsa pomidorowa, guacamole

KANAPKI - TORTAS
PULLED PORK         29,-
Wolno pieczona szarpana wieprzowina, sos Chilli Adobo, pasta  
z fasoli Pinto, mix sałat, mix serów, czerwona cebula

KANAPKA VEGE         29,-
Dynia, czarna fasola, sałata, guacamole, mix warzyw

MILANESE DE POLLO        35,-
Filet z kurczaka w panierce, mango-chipotle, guacamole, warzywa

CARNITAS         37,-
Wieprzowina w soku pomarańczowym, guacamole, chimichurri, warzywa

PEPITO         39,-
Wołowina, chimichurri, guacamole, warzywa, fasola, ser

* Każda kanapka jest podawana z frytkami oraz sałatką i domowym ketchupem

BUFFALO CHICKEN WINGS        
Podawane z blue cheese dressing, selerem i marchewką

       
       10 szt/20 szt.
LIMONKA/SAUZA TEQUILA      23,-/35,-
BBQ/JIM BEAM       23,-/35,-
LOUISIANA       23,-/35,-

TACOS
3 szt., wybierz miękkie lub chrupiące 
KURCZAK ACAPULCO      25,-
KALAFIOR W ORZECHACH      21,-
DORSZ PANIEROWANY      25,-
AL PASTOR       27,-
KREWETKI W TEMPURZE Z SALSĄ MANGO    31,-

ELOTES        13,-
Grillowana kukurydza, mayo, parmezan, chilli, tajin, kolendra, limonka

CEVICHE DE PESCADO       35,-
Świeża ryba morska, marynata cytrynowa, pomidory, kolendra, cebula,  

mięta, papryka 

EMPANADAS (3 szt.)      25,-
Pierogi kukurydziane, mięso drobiowe lub wieprzowe,  

pikantny sos orzechowy, ser

EMPANADAS VEGE (3 szt.)      21,-
Pierogi kukurydziane, huitlacoche, pomidor, cebula, kukurydza, ser

CHILLI CON CARNE       29,-
Wołowina, papryka, fasola, cynamon, kolendra i nachos 

CHILLI SIN CARNE       29,-
Ciecierzyca, fasola, papryka, kolendra i nachos 

BURRITO PRIMA GRANDE *Możliwa zamiana na wersję “bowl”
Pszenna tortilla, mix serów, pasta z fasoli Pinto, sałata, 
salsa pomidorowa, śmietana, guacamole

Farsz do wyboru: 
marynowany kurczak 31,- / szarpana wieprzowina Adobo 31,- / wołowina 37,-/

BURRITO REGULAR
Pszenna tortilla, mix serów, pasta z fasoli Pinto, sałata, 
salsa pomidorowa, śmietana, ryż
Farsz do wyboru:
chorizo z ziemniakami 23,- / jajko i chorizo 23,- / vege 25,- /  

kurczak 25,- / wołowina 29,-/

 
CHIMICHANGA        31,- 
Pszenna tortilla, karkówka, mix serów, pasta z fasoli Pinto,  

sałata, salsa pomidorowa, śmietana, guacamole 

ENMOLADAS        29,-
Tortilla kukurydziana, kurczak, pikantny czekoladowy sos Mole,  

marynowana czerwona cebula, sezam 

QUESADILLA
Pszenna tortilla, mix serów, salsa pomidorowa, mango, guacamole
Do wyboru:  
vege 29,- / kurczak 29,- / wołowina 35,- / cynamonowy dorsz 39,- /  

chorizo rojo 29,- / chorizo verde 29,-

BULION LIMONKOWY serwowany w kubku     11,-

Street food NACHOS 
IDEALNE DO DZIELENIA

Trójkolorowe chrupiące tortille     37,-
czarna fasola, Pico de Gallo, mix serów, jalapeno, szczypiorek, śmietana   
Z grillowanym kurczakiem       45,-
Z grillowaną wołowiną       47,-

ENCHILADAS
Tortilla kukurydziana, kurczak, ser, śmietana. Do wyboru z salsą:

Z czerwonych pomidorów       25,-

Z zielonych pomidorów       29,-

SNACKS
DROBNE PRZEKĄSKI I DODATKI

FRYTKI ZIEMNIACZANE       7,- 
MIESZANKA DOMOWYCH FRYTEK       11,-
Ziemniaki, bataty, pietruszka

SALSA DE QUESO Z NACHOS       17,-
GUACAMOLE Z NACHOS I SALSĄ      25,-
CHICHARRON*         7,-
*Skwarki z chilli i limonką - tradycyjna meksykańska przekąska do piwa.

Uwaga! Trudno się od tego oderwać!

SAŁATY
POLLO ACAPULCO        25,-
Sałata rzymska, grejpfrut, pomarańcza, kurczak, dressing miodowo - musztardowy

SAŁATA CAESAR        21,-
Sałata rzymska, dressing na bazie anchovis, grzanki, Grana Padano 

z kurczakiem 31,- / z wołowiną 37,- / z krewetkami 41,-

DESERY
CHURROS         13,-
Ciasto z gorącego oleju z dodatkiem słonego karmelu i czekolady

Klasyk kuchni Latino wg przepisu babci Susanny.

CHURROS Z LODAMI        15,-
Do wyboru: czekoladowe / waniliowe

CIASTO CZEKOLADOWE        17,-
Chilli, mus mango, wanilia

SHAKE          13,-
Do wyboru: czekolada / wanilia

Serwis: Do grup od 8 osób doliczamy 10% usługi serwisowej.

YEYE.Mex.Food.Music.Bar YE YE Mex Food & Music Bar


