




المقبالت
ENTRADAS | ANTOJITOS

Corn tortilla topped with cheese, jalapeño served with pico de gallo, 
sour cream and guacamole (V) (D) (S)

NACHOS CON QUESO 65

بالجبن  ناتشوز 
خبز تورتيال الذرة مغّطى بالجبن وفلفل هالبينو ومقدّم مع صلصة بيكو دي غايو وكريمة حامضة وغواكامولي

Corn tortilla topped with cheese, chicken or beef, jalapeño, 
refried beans, guacamole, cherry tomato and coriander (D) (S)

LOS MEJORES NACHOS 75

لوس ميخوريس ناتشوز 
خبز تورتيال الذرة مغّطى بالجبن ولحم الدجاج أو البقر وفلفل هالبينو والفاصوليا المقلية والغواكامولي 
والطماطم الكرزية والكزبرة

Corn tortilla with smoked guacamole and Mexican truffle (V) (S) 
De Huitlacoche 65

دي ويتا الكوتشيه 
تورتیا الذرة مع الغواكامول المدخنة والكمأة المكسیكیة

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



غواكامولي 
مقدّم مع رقائق خبز تورتيال الذرة 

GUACAMOLE
Served with corn tortilla chips (V) (S)

60

Smoked guacamole with huitlacoche (V) (S)
ویتا الكوتشيه
غواكامولي المدخن مع ویتا الكوتشيه

Huitlacoche Ahumado 75

ھالبینو محشو بالجبن
جبنة مقلية محشوة بالفلفل الحار ولحم  بقري  المقدد

JALAPENO RELLENO DE QUEZO 95
Deep fried cheese stuffed with jalapeño chilles and beef bacon (D) (G) (S)

Flour tortillas filled with chihuahua cheese served with pico de 
gallo, sour cream and guacamole (D) (G) (V)

QUESADILLAS 55

كاسادياس 
خبز تورتيال الدقيق محشوّ بجبن الشيواوا ومقدّم مع صلصة بيكو دي غايو وكريمة حامضة وغواكامولي 

60Grilled Chicken
دجاج مشوي

65Marinated Grilled Steak
ستيك متبّل مشوي

70Tiger Prawn (SF)
روبيان

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



This salad is especially for corn lover, Josper corn, choclo, crispy corn 
and cotija cheese (V) (D) (G) 
ترییو دي ماییز
سلطة محّضرة خصیًصا لعّشاق الذرة، مكوّنة من ذرة الخوسبر وذرة التشوكلو البیرويف وحبوب الذرة
الكوتیخا المقرمشة وجبن 

TRIO DE MAIZ 50

بالمانشیغو كرنب 
مزیج من الكرنب وجبن المانشیغو والغوجي والجوز والتوت البري المجفف  

KALE Y MANCHEGO
A combination of kale, Manchego cheese, goji, walnuts and dried 
cranberry (N) (V) (D)

55

باللحم المسّحب  تاماليس 
قشرة الذرة محشوّة بحبوب الذرة واللحم المسّحب ومغطاة بصلصة حمراء وصلصة خضراء
 ومحّضرة على البخار حتّى تنضج كامًال 

TAMALES
Corn husk filled with corn maize, pulled beef topped with salsa 
roja and salsa verde, steamed to perfection (D) (S)

65

الجبن  تشيتشارون 
رقائق مقرمشة من جبن البارميزان محشوّة بالغواكامولي 

CHICHARRON DE QUESO
Parmesan crisp stuffed with guacamole (V) (D)

45

إيلوتي كون بولبو 
هریس الذرة مغّطى بلحم األخطبوط المحّضر على نار ھادئة يف صلصة حمراء

ELOTE CON PULPO 
Corn puree spread topped with slow-cooked octopus in 
Salsa Roja (D) (SF) (S)

70

أجنحة الدجاج بالبافلو 
أجنحة دجاج مقلية مغطاة بصلصة البافلو ومقدّمة مع تغميسة الجبن األزرق 

BUFFALO WINGS 
Golden fried chicken wings coated with buffalo sauce served with blue 
cheese dipping (G) (S) (D)

55

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

Fried avocado served with lime cream (V) (D)

BUÑUELOS DE AGUACATE 
CON CREMA DE LIMA

52

بونويلوس دي أغواكاتي كون كريما دي ليما
أفوكادو مقلي يُقدم مع صلصة الليمون الحامض (ن) (ل)



تقدیم سلطة سیزر المكسیكیة على طاولتك
تیخوانا كالسیك مع خس روماني كامل وخلع المالبس الممیز یقدم مع الخبز المحمص 

PREPARED ON YOUR TABLE

A Tijuana Classic with whole romaine lettuce and our signature dressing 
served with toasted bread (D) (S) (SF)

85

The classic accompanied by avocado , grilled chicken, sun-dried 
tomato and veal bacon (D) (G) (SF)

سلطة من لوس كابوس 
الكالسيكية تقدم مع األفوكادو والدجاج المشوي والطماطم المجففة والشمس لحم العجل 

105Ensalada De Los Cabos

Chicken Breast 35
صدور الدجاج 

Octopus 45
األخطبوط 

Shrimp 40
الروبیان

Extra For Your Salad
إضايف لسلطتك

سلطة سيزر األصلية
THE ORIGINAL CAESAR

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



التاكو
LOS TACOS

تاكو السلطعون يف خبز التورتيال الطري 
تورتيال الطري محشوّ بلحم السلطعون المقلي والغواكامولي   خبز 

Golden fried soft shell crab filled with guacamole (S) (G) (SF) 
SOFT SHELL CRAB TACO 75

البحر تاكوسرطان 
تورتیا الذرة مغطاة بفاصولیا سوداء ، سرطان البحر على البخار، كزبرة، أفوكادو وشیل دي أربول

Corn tortilla topped with black beans spread, steamed lobster, coriander, 
avocado and chille de arbol (D) (S) (SF)

TACOS DE LANGOSTA 140

Corn tortilla topped with guacamole, slow cooked beef, 
chimichurri, ctotija cheese and pickled onions (D) (G)

تاكو اللحم بطیئة المطبوخة يف خبز التورتیال
تورتیال مغّطى بالغواكامولي وشرائح رقیقة من اللحم البقري وصلصة التشیمتشوري خبز 
وجبن الكوتیخ ا والبصل المخلّل

TACOS DE CARNE COCINADO
A FUEGO LENTO 

70 

Corn tortilla topped with guacamole, baked fish, mango salsa, goji 
and red cabbage (G) (SF)
تاكو السمك مع صوص المانجو 
خبز تورتیال مغّطى بالغواكامولي والسمك المشوي وصوص المانجو والغوجي والكرنب األحمر

TACOS DE PESCADO CON 
SALASA DE MANGO  

60

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



توستاداس دي تينغا دي بولو
تورتيال ذرة مقلية مع صلصة الكريما الحامضة، وريقات شيزو، دجاج مطهو على نار هادئة، صلصة أدوبو، مغطاة بالكرنب 
األحمر والجبنة الطازجة (ح) (ل)

Fried corn tortilla with sour cream, with shiso leave, slow cooked chicken 
in adobo sauce, topped with red cabbage and fresh cheese (D) (S) 

TOSTADAS DE TINGA DE POLLO     

كارن اسادا كون تورتيال روها
تورتيال مغطاة باللحم البقري الُمتبّل والبصل وجبنة المانشيجو (ل) (ح)

Homemade guajillo masa tortilla topped with marinated beef,
onions and manchego cheese (S) (D) 

CARNE ASADA CON TORTILLA ROJA  130

 60

توستاداس دي كامارون
روبيان طازج مع الخيار، الطماطم الكرزية، وتورتيال الذرة المقلية (ح) (م ب)

Fresh shrimp with cucumber,cherry tomato fried corn tortilla (S) (F) 
TOSTADAS DE CAMARONES  60

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



Now adapted by adding some cooked versions for the United Arab of Emirates

The most iconic Peruvian dish, consisting of marinated cubed raw fish in 
citrus, sweet potatoes, choclo, onions and coriander (S) (SF)

سيفيش بيرويف 
الطبق البيرويف األكثر شهرةً على اإلطالق، المكوّن من مكعبات السمك النيء المتبّل بالحامض مع البطاطا الحلوة وذرة 
التشوكلو والبصل والكزبرة 

CEVICHE PERUVIAN 65

Asian influence, Tuna cooked in lime served with chifa gochujang leche de 
tigre (S) (SF) (P)
سيفيش دي أتون
(P) (م ب) (ح) على الطريقة اآلسيوية، تونا مطبوخة مع الليمون الحامض، تُقدّم مع نكهة الش دو تيغر

CEVICHE DE ATÚN 125

Fresh salmon cooked in lemon, served in spicy Aguachile sauce with onions 
and cucumber (SF) (S)
أغواشيلي دي سلمون
سلمون طازج مطبوخ مع الليمون الحامض، يُقدم مع صلصة أغواتشيلي الحارة وبصل وخيار (م ب) (ح)

AGUACHILE DE SALMON 90

التيراديتو والسيفيش
TIRADITOS Y CEVICHES

تقديمها مطبوخة لتناسب دولة اإلمارات العربية المتحدة يمكن 

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



Gluten Free bread is available

األطباق الرئيسية
PLATOS FUERTES

يمكن طلب الخبز الخالي من الجلوتين

البوريتو
خبز تورتيال الدقيق الطري (12 إنش) محشوّ باألرز المكسيكي والخس الروماني والفاصوليا المقلية 
والصلصة والكزبرة والغواكامولي 

BURRITO
12-inch flour tortilla stuffed with Mexican rice, romaine lettuce, refried beans
salsa, coriander and guacamole (V) (D) (G)

Add Chicken (G) 15

85

أضف الدجاج

Masa filled with braised beef, nopales and onions topped with 
salsa roja with cotija cheese (S) (G) (D)
إنشيالداس باللحم مع النوباليس 
خبز الماسا محشوّ بشرائح اللحم المطهو ببطء والنوباليس والبصل ومغّطى بصلصة 
حمراء وجبن الكوتيخا 

95ENCHILADAS DE CARNE
CON NOPALES 

Grilled fresh butter fried fish with coriander and guajillo spread 
served with black beans,salsa verde and freshly
made masa tortilla

بيسكادو أال تاال
سمك طازج مقلي بالزبدة مع الكزبرة وغواجيلو تُقدّم مع فاصولياء سوداء وصلصة 
خضراء، وتورتيال طازجة

165PESCADO ALA TALLA 

Add Beef (G) 20
أضف لحم البقر



FAJITAS

الفاهيتا
تقدّم جميع أنواع الفاهيتا مع الجبن والغواكامولي والكريمة الحامضة وتورتيال الدقيق

All fajitas are served with cheese, guacamole, sour cream and warm flour tortilla
bread (D) (G)

الدجاج فاهيتا 
صدر دجاج مشوي    

اللحم فاهيتا 
لحم بقر استرالي أنجوس مشوي (1824)

الروبيان  فاهيتا 
روبيان متبّل مشوي 

ميكستا فاهيتا 
خليط من الدجاج واللحم البقري والروبيان 

De Pollo 
Grilled chicken breast

De Carne
Grilled 1824 Australian angus beef 

De Camarón 
Grilled marinated shrimp

Mixtas 
Mix chicken, beef and shrimp

155

185

185

200

فيجيتاريانا فاهيتا 
فاهيتا الخضار الموسمية

Fajita Vegetariana
Seasonal vegetables

200

فيردوراس
خضار موسمية مُشكلّة، فلفلة مشكّلة، 
بصل، فاصولياء خضراء وكوسا (ن)

Verduras
Seasonal vegetables mixed bell peppers, onions, green beans
and zucchini (V)

120

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



POSTRE
الحلويات

Mexican Levantine fried dough pastry served with chocolate and 
strawberry sauce (V) (D) (G)
تشوروس
عجينة مقلية مشرقية مكسيكية األصل، تقدّم مع صوص الفراولة والشوكوالتة 

50CHURROS

Homemade coconut ice cream topped with mango coulis (dD)

هيالدو دي كوكو
مثلجات جوز الهند مُغطاة بصلصة المانغا  (ل)

45HELADO DE COCO

Flour tortilla stuffed with cheesecake filling, coated cinnamon, 
topped with whipped cream and caramel (V) (D) (G)
تشيميتشانجاس الجبن  الفراولة فطيرة 
خبز التورتيال الدقيق المحشو بحشوة الجبن والقرفة المطلية بالكريمة المخفوقة والكراميل  

55STRAWBERRY CHEESECAKE 
CHIMICHANGAS 

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes

Meringue filled with vanilla cream, fresh strawberries topped with 
strawberry coulis (D)
ميرينغ كون فريسا
ميرينغ محشو بكريما الفانيال، فراولة طازجة مُغطاة بصلصة فراولة (ح)

85MERENGUE CON FRESA

Spicy chocolate salted caramel tarte  (D) (G)

تارتاليتا بيكانتي دي تشوكلت ساالدو  اي كراميل
تارت الكراميل الُمملح مع الشوكوال الحارة (ل) (ج)

55TARTALETA PICANTE DE 
CHOCOLATE SALADO Y CARAMEL



PICO DE GALLO

SOUR CREAM

BLACK BEANS PUREE

REFRIED BEANS

MEXICAN RICE

CORN ON THE COB

FLOUR TORTILLA

CORN TORTILLA

FAJITA SIDE DISH

JALAPEÑO

SALSA VERDE

SALSA ROJA

GUACAMOLE

15

15

15

15

15

25

20

20

40

15

15

15

25

صلصة بيكو دي غايو
كريمة حامضة
فاصولیا سوداء
فاصوليا مقلية

أرز مكسيكي
ذرة مشوية

الدقيق تورتيال 
تورتيال الذرة

طبق فاهيتا جانبي
فلفل هالبينو

صلصة خضراء
صلصة حمراء

غواكامولي

األطباق الجانبية
SIDE DISHES

Vegetarian (V)
Spicy (S)
Contains Gluten (G)
Contains Dairy (D)
Contains Nuts (N)
Contains Alcohol (A)
Contains Seafood (SF)

نباتي (ن)
حارّ (ح)

جلوتين (ج)
منتجات ألبان (ل)

مكسرات (م)
كحول (ك)

مأكوالت بحرية (م ب)

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs. 
Consuming raw or undercooked meats is not under the hotel responsibility

All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes



















All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes











All prices are in UAE dirhams and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes








