


Tapas – něco malého ...

Sopas - polévky

JAMON SERRANO
60g sušená horská šunka z Juviles s půl pečené bagety      95,-
GUACAMOLE
100g tradiční dip z avokáda, rajčat, cibule, koriandru a papričky jalapeño,
nachos chips           79,-
NACHOS CHIPS
120g tradiční chipsy z kukuřičných tortillas s cheddar salsou     79,-
ALAS DE POLLO
8 ks pečených křidélek „wings“ zapečené v barbecue omáčce 
s půl pečené bagety           79,-

PICO DE GALLO
70g mexická salsa z papriky, rajčat, cibule, koriandru a papriček jalapeño   35,-
SALSA ROJA
60g pikantní omáčka z rajčat, cibule, česneku, papriček Chipotle    35,-
SALSA VERDE
60g pikantní omáčka ze zelených rajčat, cibule, česneku, koriandru 
a papriček jalapeño           35,-
Salsa Barbecue          35,- 
Salsa cheddar          35,-
CREMA
60g zakysaná smetana           25,-
JALAPEÑOS
60g nakládané papričky jalapeño        35,-
GUACAMOLE
60g tradični dip z avokada, rajčat, cibule, koriandru a papričky jalapeno   39,-

SOPA AZTEKA
silný, lehce pikantní vývar s trhanými kuřecími prsíčky, nachos chips, 
papričkou chipotle a čerstvým koriandrem        45,-
SOPA DE CHILI CON CARNE
originální mexická fazolová polévka z černých fazolí a hovězího masa 
podle Alejandra S. Garcíi s půl pečené bagety       55,- 
SOPA DE FRIJOLES
krémová mexická polévka z černých fazolí zdobená salsou Pico de Gallo
s půl pečené bagety           55,-
SOPA DE POMODORO
rajská polévka podávaná s rýží a kysanou  smetanou s půl pečené bagety  55,- 

Salsa - neodmyslitelná součást 
mexické kuchyně



Ensaladas - saláty

Filetes - steaky

ENSALADA
rajčata, paprika, okurka, rukola,  polníček, olivový olej Arbequina, balsamico 99,-
ENSALADA DE POLLO
rukola, polníček, cherry rajčata, grilovaná kuřecí prsíčka, vařené vejce,
červená cibulka a kysaná smetana s čerstvým tymiánem     149,-
ENSALADA DE SALMON
rukola, polníček, cherry rajčata, grilovaný losos a kysaná smetana 
s koprem a limetou           149,-

FILETE DE POLLO 200g
z kuřecího prsíčka s pečenou sušenou šunkou Jamon Serrano 
v parmazánové omáčce s čerstvou bazalkou       185,-
FILETE DE POLLO 200g
z kuřecího prsíčka s pečenými žampiony na tymiánu, podušenými 
na másle a bílém víně           175,-
FILETE DE POLLO 200g
z kuřecího prsíčka na čerstvém rozmarýnu        155,-
FILETE DE CERDO 200g
z vepřové panenky podávaný na listovém špenátu s opečenými 
cherry rajčaty a plátky sušené šunky Jamon Serrano      195,-
FILETE DE CERDO 200g
z vepřové panenky na zeleném pepři a flambovaný na mexickém 
rumu El Ron Prohibido           205,-
FILETE DE CERDO 200g
z vepřové panenky podávaný na fazolové směsi frijoles charros 
s papričkami jalapeños a kysanou smetanou       185,-
FILETE DE TERNERA 200g
z hovězí svíčkové sypaný vločkovou solí z Maroka      285,-
FILETE DE TERNERA 200g
z hovězí svíčkové na zelených fazolkách s kousky pečeného česneku 
a anglické slaniny            295,-
FILETE DE TERNERA 200g
z hovězí svíčkové podávaný s restovanými nudličkami z kaktusu 
opuncie (tzv. nopal), cibulí, nachos a salsami verde a rojo     345,-



Pescado - ryby

FILETE DE CERDO 200g
z vepřové panenky zapečený v barbecue s grilovaným 
kukuřičným klasem a cheddar salsou        205,-
CHILLI con CARNE
tradiční mexický pokrm z černých fazolí a hovězí roštěné, ozdobený 
nachos chips            175,-
FAJITAS
na proužky nakrájená paprika a cibule, podávaná na rozpálené pánvi, zvlášť s mexickou  
rýží, salsou verde a rojo, fazolemi, kysanou smetanou a pšeničnými nebo kukuřičnými 
tortillas
- se steakem z kuřecích prsíček 200g         225,-
- se steakem z hovězí svíčkové 200g         335,-
- se steakem z vepřové panenky 200g        255,-
- restovaný kaktus opuncie (tzv.nopal) 200g       245,-

FILETE DE SALMON 200g
grilovaný steak z lososa podávaný na listovém špenátu      185,-
FILETE DE SALMON 200g
grilovaný steak z lososa na čerstvém rozmarýnu 
s pečenými cherry rajčaty          185,-

Recomiendo - doporučuji



Cocina Mexicana - 
      mexická kuchyněTACOS
čtyři menší kukuřičné tortillas s náplní dle vašeho výběru, zapečené se sýrem, 
podávané s kysanou smetanou a malou porcí černých fazolí 
a marinované cibule

TACOS DE CAMARONES
krevety, cibule, rajčata, salsa roja, chipotle papričky a čerstvý koriandr   195,-
TACOS DE POLLO
směs tinga - vařená, trhaná kuřecí prsíčka s cibulí, rajčaty, mexickým oreganem 
a čerstvým koriandrem           175,-
TACOS DE CERDO
nakrájená, opečená vepřová panenka, cibule, sušená rajčata, 
papričky jalapeños           185,-
TACOS DE TERNERA
nakrájený, opečený hovězí flank steak, cibule, černé fazole 
a papričky jalapeños           215,-

TACOS
Čtyři menší měkké kukuřičné tortillas s náplní dle vašeho výběru, podávané 
s kysanou smetanou a malou porcí černých fazolí a marinované cibule

TACOS DE NOPALES CON QUESO
restovaný kaktus opuncie (tzv.nopal), sýr, cibule, koriandr, ananas    185,-
TACOS DE CERDO ASADO
nakrájená, opečená vepřová panenka, sýr, červená cibule, salsa Pico de Gallo  195,-
TACOS DE TERNERA ASADO
nakrájený, opečený hovězí flank steak, sýr, červená cibule, salsa Pico de Gallo  225,-

ENCHILADAS
čtyři menší kukuřičné tortillas, plněné masem, zapečené se sýrem, podávané 
s kysanou smetanou a marinovanou cibulí

Enchiladas de Nopales
s restovaným kaktusem opuncie (tzv.nopal), sýrem, cibulí, koriandrem a  čerstvým 
ananasem, salsou verde - zelená rajčata, cibule, papričky jalapeno   195,-
ENCHILADAS de pollo
s vařenými kuřecími prsíčky a salsou verde - zelená rajčata, cibule, 
papričky jalapeno            195,-
ENCHILADAS de cerdo
s nakrájenou, opečenou vepřovou panenkou a salsou roja - rajčata, 
cibule, chipotle papričky          195,-
enchilada de ternera
s nakrájeným, opečeným hovězím flank steakem, červenou cibulí a salsou
roja - rajčata, cibule, chipotle papričky       225,-



BURRITOS
Pšeničná tortilla „12“ s drcenými fazolemi, sýrem, směsí dle vašeho výběru, 
stočená, zapečená, podávaná s kysanou smetanou, malou porcí černých fazolí 
a s marinovanou cibulí

BURRITOS DE TINGA
směs tinga - vařená trhaná kuřecí prsíčka, cibule, rajčata, listový salát   175,-
BURRITOS DE CERDO
nakrájená, opečená vepřová panenka, paprika, cibule, mexická rýže   185,-
BURRITOS DE TERNERA
nakrájený, opečený hovězí flank steak, kukuřice, paprička jalapeños   215,-

QUESADILLAS
dvě pšeničné tortillas „12“ se sýrema náplní dle vašeho výběru, grilované 
po obou stranách, s kysanou smetanou a malou porcí černých fazolí

Quesadillas de nopales - restovaný kaktus opuncie (tzv.nopal),  
kousky pečeného lososa, rajčata a čerstvý koriandr     175,-
QUESADILLAS DE VEGETARIANA
grilovaná paprika, rajčata, cibule, papričky jalapeños      175,-
QUESADILLAS DE CAMARONES
krevety, rajčata, papričky chipotle, česnek, čerstvý koriandr     195,-
QUESADILLAS DE POLLO
vařená, trhaná kuřecí prsíčka, čerstvý koriandr, šťáva z limety    175,-
QUESADILLAS DE TERNERA
nakrájený hovězí flank steak, barbecue omáčka, cheddar, sýr    215,-

TORTILLA AL HORNO
Pšeničná tortilla 12“ plněná a zapečená se sýrem a kysanou smetanou, 
podávaná s malou porcí černých fazolí

TORTILLA DE VEGETARIANA
grilované kousky papriky, cibule, cukety a žampionů      165,-
TORTILLA DE POLLO
vařená trhaná kuřecí prsíčka, kukuřice, rajčata a čerstvá bazalka    175,-
TORTILLA DE CARNE
chilli con carne, nachos chips          185,-

Mexická kuchyně - „nehmotná památka“ kterou uctíváme
Historie mexické kuchyně se začíná psát zhruba v 8. tisíciletí před Kristem. Pestrá strava domorodého obyvatelstva Mexika byla postavena na čerstvé 
zelenině a kukuřici, která byla dochucována různými chilli papričkami a bobulemi (kakaovník). Domorodci však nebyli žádní vegetariáni. Do jejich 
jídelníčku patřila nejen pestrá škála mas, ale i larvy, ještěrky a ryby.
Mexická kuchyně procházela v průběhu dějin vývojem. Nesmazatelnou stopu na ní samozřejmě zanechala kolonizace Nového světa Evropany. I tak si však 
zachovala své charakteristické rysy na základě dávných tradic. Tradiční mexická kuchyně je známa především různorodostí chutí a barev, jež jídlu dodává 
velké množství čerstvé zeleniny a nepřeberné spektrum koření a omáček, jež jsou připravovány z lokálních ingrediencí. Nedovedeme si ji představit bez 
kukuřičných a pšeničných tortill, černých fazolí, papriček jalapeño nebo habanero a pečeného masa. Pikantní omáčky (salsy) se podávají ke každému 
jídlu.
Mexická kuchyně patří mezi nejžádanější a nejvyhledávanější v evropských restauracích. V roce 2010 byla zapsána na seznam nehmotného kulturního 
dědictví lidstva UNESCO. Buen apetito!



BRAMBORY VAŘÍME V CELKU A VE SLUPCE
Brambory na másle s petrželí          35,-
Brambory pečené na rozmarýnu         35,-
Brambory pečené na tymiánu          35,-
Brambory pečené na česneku          35,-
Mexická rýže            35,-
Pizza panne s bylinkami, česnekem a sýrem       70,-
Bílá pečená bageta           30,-
Bílá  zapečená bageta s bylinkami a olivovým olejem      40,-
Grilovaný kukuřičný klas s bylinkami a olivovým olejem      50,-
Grilovaná zelenina na olivovém oleji         50,-
Tortilla pšeničná 12“ 1 ks          15,-
Tortilla kukuřičná 1 ks           15,-
Smažené hranolky           40,-
Obal              10,-
Obal Grande            30,-
Alobal             5,-

FLAN
tradiční mexický pudink          69,-
Tortilla con plátano
pšeničná tortilla 10“, zapečená s flambovaným banánem
 na Ron El Prohibido 12y.o a sladkou kysanou smetanou      79,-  
  

Postres - dezerty

Guarniciones - přílohy



Pizza
PIZZA ALA LAUR
pomodoro, sýr, šunka, žampiony, špenát, kysaná smetana 
s česnekem, oregano          160,- / 300,-
PIZZA BROCCOLI
pomodoro, sýr, šunka, brokolice, kukuřice, oregano     155,- / 295,-
PIZZA CALZONE
pomodoro, sýr, šunka, salám, vejce, rajčata, cibule, oregano    160,- / 300,-
PIZZA CALZONE II
pomodoro, sýr, šunka, tuňák, žampiony, špenát, oregano    170,- / 310,-
PIZZA CAPRICCIOSA
pomodoro, sýr, salám, olivy, cibule, feferonky, oregano     160,- / 300,-
PIZZA ČAUDYNELA
pomodoro, sýr, kuřecí maso, rajče, paprika, kukuřice, oregano   170,- / 310,-
PIZZA DIAVOLO
pomodoro, sýr, salám, česnek, feferonky, olivy, oregano    155,- / 295,-
PIZZA JAMON SERRANO
pomodoro, sýr, Jamon serrano 16měs+, mozzarella,rukola    195,- / 365,-
PIZZA DUE
pomodoro, sýr, brokolice, špenát, kysaná smetana s česnekem, oregano  155,- / 295,-
PIZZA FORMAGGI
pomodoro, mozzarella, niva, sýr, oregano       160,- / 300,-
PIZZA FUNGHI
pomodoro, sýr, žampiony, oregano        150,- / 275,-
PIZZA HAWAI
pomodoro, sýr, kousky krájené šunky, ananas, oregano     155,- / 295,-
PIZZA JEFE
pomodoro, sýr, šunka, salám, špenát, brokolice, kukuřice, oregano   175,- / 330,-
PIZZA AMIGO
pomodoro, sýr, chorizo salám, cibule, česnek, olivy, oregano    165,- / 305,-
PIZZA MARGHERITA
pomodoro, mozzarella, rajče, čerstvá bazalka      150,- / 275,-
PIZZA MARTY
pomodoro, sýr, šunka, anglická slanina, pečený brambor, kuřecí prsa,
oregano            195,- / 365,-
PIZZA NOVITA
pomodoro, sýr, šunka, salám, žampiony, feferonky, oregano    160,- / 300,-



PIZZA ORGIVA
pomodoro, sýr, kuřecí prsa, mozzarella, černé olivy, rajče, oregano   175,- / 320,-
PIZZA O SOLE MIO
pomodoro, sýr, šunka, salám, olivy, artyčoky, feferonky, vejce, oregano  160,- / 300,-
PIZZA POLLO
pomodoro, sýr, kuřecí maso, curry koření, kysaná smetana s česnekem, 
oregano            160,- / 300,-
PIZZA POLLO II
pomodoro, sýr, kuřecí maso, anglická slanina, oregano     175,- / 320,-
PIZZA POLLO III
pomodoro, sýr, kuřecí maso, anglická slanina, špenát, kysaná smetana
s česnekem, oregano          190,- / 355,-
PIZZA PORITO
pomodoro, sýr, šunka, salám, anglická slanina, česnek, oregano   175,- / 320,-
PIZZA PROSCIUTTO
pomodoro, sýr, šunka, oregano        150,- / 275,-
PIZZA PROVENSALIA
pomodoro, šunka, salám, rajče, sýr, provensálské koření    160,- / 300,-
PIZZA QUATRO STAGIONE
pomodoro, sýr, šunka, tuňák, artyčoky, žampiony, oregano    160,- / 300,-
PIZZA REGINA
pomodoro, sýr, šunka, žampiony, oregano       155,- / 290,-
PIZZA SALAMI
pomodoro, sýr, chorizo salám, oregano       150,- / 275,-
PIZZA TONNO
pomodoro, sýr, tuňák, cibule, olivy, oregano      160,- / 300,-
PIZZA VEGETARIANA
pomodoro, sýr, rajčata, papriky, artyčoky, kukuřice, oregano    155,- / 290,-
PIZZA VEGETARIANA II
pomodoro, sýr, žampiony, listový špenát, artyčoky, rajčata, oregano  165,- / 310,-
PIZZA MAFIOSO
pomodoro, sýr, salám, šunka, tuňák, cibule, žampiony, oregano   180,- / 335,-



Pizza ala Mexico…

Příplatek za kombinaci dvou druhů pizzy v jedné za příplatek 15 kč.
Cena uvedená v pořadí jako druhá je za PIZZA „„GRANDE“ 

o průměru min. 50 cm, 
kde jsou všechny uvedené suroviny včetně těsta zdvojené oproti klasické 

velikosti min 35 cm.

SEZNAM 
ALERGENŮ 
na vyžádání u obsluhy.

www.amigopizza.cz www.andalucia.cz

PIZZA MEXICO 
pomodoro, sýr, nakrájená vepřová panenka, cibule, papričky jalapeños, fazole,
anglická slanina, oregano         200,- / 380,-
PIZZA JOSÉ
pomodoro, sýr, anglická slanina, nákrájený hovězí flank steak, 
papričky jalapeños, cibule,žampiony, oregano      225,- /430,-
PIZZA TRES CHILES
pomodoro, sýr, cherry rajčata, papričky habañero, chipotle a jalapeño,
zakysaná smetana, čerstvý koriandr       190,- /360,-
PIZZA SONORAN
pomodoro, sýr, cheddar, chorizo salám, černé olivy, červená cibule,
papričky jalapeños, papričky jalapeno a chipotle      200,- /380,-
PIZZA LAS ADELITAS
pomodoro, papričky chipotle, nachos, grilované krevety, 
salsa Pico de Gallo          215,-/410,-

VYSVĚTLIVKY 
  

        BEZMASÉ  PIKANTNÍ        BEZLEPKOVÉ



Nápojový lístek
APERITIVY
0,8 dl Cinzano bianco   55,-
0,4 dl Campari    55,-
0,4 dl portské    50,-
Dále dle výběru

LIKÉRY A DESTILÁTY
0,4 dl Vodka Finská   55,-
0,4 dl Slivovice    50,-
0,4dl Metaxa *******   65,-
0,4 dl Gin Beefeater   50,-
0,4 dl Jägermeister   55,-
0,4 dl Fernet stock   35,-
0,4 dl Fernet stock citrus   35,-
0,4 dl Rum tuzemák   30,-
0,4 dl Becherovka    35,-
0,4 dl Amundsen jablko   35,-
0,4 dl Amundsen višeň   35,-
0,4 dl Amundsen zlatý   35,-
0,4 dl Malibu    45,-
0,4 dl Zelená    30,-
Dále dle výběru

RUMY A KOŇAKY
0,4 dl  Havana blanco   50,-
0,4 dl  Captain Morgan   50,-
0,4 dl Jerry Sailor    70,-
0,4 dl Diplomatico Reserva 
Exclusiva 12 yo    110,-
0,4 dl  Zacappa 23y.o.   110,-
0,4 dl El Ron Prohibido 12y.o.                   100,-

TEQUILA A MEZCAL
0,4 dl Tequila Corralejo blanco  60,-
0,4 dl Tequila Corralejo reposado  70,-
0,4 dl Tequila El Jimador blanco  60,-
0,4 dl Tequila El Jimador reposado  70,-
0,4 dl Tequila DFÑO Sí Señor blanco  80,-
0,4 dl Tequila DFÑO Sí Señor reposado 90,-
0,4 dl Tequila DFNO Si Señor Añejo      150,-
0,4 dl Tequila Rose   60,-
0,4 dl Mezcal San Cosmo   90,-
0,4 dl Gusano Rojo   70,-
Dále dle výběru

WHISKY A BOURBON
0,4 dl Jameson    60,-
0,4 dl Tullamore Dew   60, -
0,4 dl Johnnie Walker   55,-
0,4 dl Jack Daniel‘s   70,-
Dále dle výběru

PIVA TOČENÁ
0,5 l Plzeňský Prazdroj   39,-
0,3 l Plzeňský Prazdroj   24,-
0.5 l Budvar 12°    37,-
0,3 l Budvar 12°    23,-
0,5 l Kozel 11°    35,-
0,3 l Kozel 11°    21,-
Dále dle výběru

PIVA LAHVOVÁ
0,33 l Radegast nealko světlé, 
polotmavé    25,-
0,33 l Somersby    35,-
0,33 l Frisco    35,-
0,33 l Corona mexické pivo   70,-
Dále dle výběru

KOMPLETNÍ NABÍDKA 
TUZEMSKÉHO A 
ZAHRANIČNÍHO 
VÍNA ROZLÉVANÉHO I 
LAHVOVÉHO VE VINNÉM 
LÍSTKU
0,2l vinný střik, bílý/červený  30,-

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
0,375 l Jarritos - Mexická limonáda
z ovocné šťávy    45,-
0,25 l Pepsi Cola    33,-
0,25 l Pepsi light    33,-
0,25 l 7up    33,-
0,25 l Mirinda    33,-
0,25 l Tonic    29,-
0,25 l Tonic Ginger Ale   29,-
0,25 l Toma juice    33,-
pomeranč, jablko, borůvka, 
hruška, multivitamin, 
černý rybíz, jahoda
Dále dle výběru
0,25 l Toma natura   27,-
jemně perlivá, perlivá, neperlivá
0,2 l Ice Tea Lipton    33,-
0,25 l Red Bull    70,-
0,5 l vody s citronem, mátou a ledem 25,-

TEPLÉ NÁPOJE
7g Espresso Mexico organic, 
odrůda - Catimor, Catuaí   39,-
Cappuccino Mexico organic, 
odrůda - Catimor, Catuaí   45,-
Latte Mexico organic, 
odrůda - Catimor, Catuaí   55,-
Horká čokoláda     40,-
Čaj dle výběru    30,-
Sypaný čaj v konvičce dle výběru  50,-
Čerstvý zázvorový, 
mátový čaj v konvičce   50,-
Svařené bílé či červené víno 
v konvičce (badyán, skořice, 
hřebíček, citron)   45,-
0,3l Grog ( 0,4dcl Jindřichohradecký 
rum, horká voda, citron)   40,-
Med     10,-

KOKTEJLY
Mojito nealkoholické   60,-
Mojito     90,-
Cuba libre    80,-
Tequila sunrise    90,-
White Russian    80,-
Malibu s jahodovým džusem  80,-
Campari s pomerančovým džusem  80,-

Jídelní a nápojový lístek, platný od 1. 12. 2016

Tequila není z kaktusu!
V naší nabídce naleznete pouze kvalitní tequily, vyráběné 
ze 100% z agave. Na výběr je vždy z několika druhů různých 
značek.
Tequila Blanco (Plata) je průzračná tequila s vyváženou chutí. 
Nepodstupuje žádný proces zrání a po destilaci se rovnou 
stáčí do lahví. Tequila Blanco je určena pro ty, kteří si chtějí 
vychutnat čistou chuť agave beze stop jiných vůní či chutí.
Tequila Reposado (Rested) je vyzrálá tequila zlatavé barvy 
s pronikavou vůní a plnou chutí. Pečlivě destilovaná a zrající 
po dobu minimálně šesti měsíců. Po jejím ochutnání Vás 
okouzlí čistá chuť agave střední až silné intenzity se stopami 
různých chutí ovoce, koření, karamelu. Typ dřeva sudu, ve 
kterém extrakt z agave dozrává, pak chuť i aroma tequily 
zaokrouhluje.
Tequila Anejo (Aged) je exkluzivní nejen svou chutí, ale 
i objemem produkovaného množství. Má tmavě zlatou 
barvu s lehkým měděným nádechem. Její pronikavá vůně 
agave spolu s čistou a harmonizující chutí je dána až trojitou 
destilací a minimálně 24 měsíci zrání v sudech většinou z 
francouzského dubu, který chuti dodává jedinečnou vůni 
a jemnost. Uspokojí i ty nejnáročnější klienty.




