
NOVIDADE
BURRITO BOWL

escolha os 
ingredientes:

1 - PASSO

Escolha os vegetais:

Alface, tomate, milho,

jalapeno, cenoura e cebola

Escolha os molhos:

Salsa,Guacamole e Sour Crean

Quantas proteínas você vai querer?

Carne, Texas Chili,Chili Beans,

Frango ou Proteína de soja

2-PASSO
AGITE O SEU BOWL
para cima e para 
baixo ate misturar
os ingredientes

3-PASSO
Voce pode comer no bowl

ou virar na tortilla

de trigo enrolar e se

deliciar com essa

novidade

Você quer queijo?

Deixe seu Burrito Bowl mais gostoso

Acrescente tortillas trituradas.

R$65,60



Festival Mexicano DEGUSTAção na sua casa

DELIVERY

R$79,80 para entregas na região ou retirada

 (entregador próprio)

Pratos pré determinados, não conseguimos fazer alterações

Festival tradicional

*Taco de carne com feijão

*Mini Burrito de carne

*Quesadilla de queijo

*Enchilada de Frango (levemente apimentado)

*Potato Skin com queijo e bacon

*Nachos com pasta de feijão

*Chili Beans carne moída com feijão (levemente picante)

*Tortillas e Molhos (Salsa, Guacamole e Sour Cream)

*Mini Churros com doce com leite.

Vegetariano

*Taco de carne de Soja com feijão

*Mini Burrito de carne de Soja

*Quesadilla de queijo

*Enchilada de vegetais

*Potato Skin com queijo

*Nachos com pasta de feijão vegetariano

*Chili Beans carne de soja com feijão (levemente picante)

*Tortillas e Molhos(Salsa , Guacamole e Sour Cream)

*Mini Churros com doce de leite



Nachos

Pasta de feijão coberta com queijo derretido. Acompanha tortillas de 
milho crocantes, salsa, guacamole e sour cream. Também na opção 
vegetariana.

DELIVERY

42.20

Quesadillas

Duas tortillas de trigo grelhadas e recheadas com queijo, tomate e até 
dois sabores à escolha. Acompanha dois molhos.

46.10

MOLHO:
• Salsa - típico molho mexicano à base de tomate e levemente picante
• Guacamole - tradicional molho mexicano à base de abacate
• Sour cream - suave molho à base de iogurte

SABORES:
• Veggie – milho e tomate.
• Frango – levemente apimentado.
• Carne moída - sem pimenta
• Chilli Beans – Carne moída levemente apimentada

Burrito

Tortilla de trigo, enrolada, finalizada na chapa e recheada com alface, 
queijo, guacamole, sour cream e uma opção de sabor à escolha. 
Acompanhado de salsa, guacamole e sour cream

61.20

MOLHO:
• Salsa - típico molho mexicano à base de tomate e levemente picante
• Guacamole - tradicional molho mexicano à base de abacate
• Sour Cream - suave molho à base de iogurte

SABORES:
• Carne moída sem pimenta
• Chilli - carne levemente picante
• Frango levemente apimentado
• Pasta de feijão (também na opção vegetariana)



DELIVERY

Chilli Beans

Carne moída levemente apimentada, servida com feijão kidney inteiros e 
queijo gratinado. Acompanha tortillas de milho crocantes e dois molhos a 
escolha.

73.20

MOLHO:
• Salsa - típico molho mexicano à base de tomate e levemente picante
• Guacamole - tradicional molho mexicano à base de abacate
• Sour cream - suave molho à base de iogurte

TACO

Duas Tortillas de milho crocantes recheadas com alface, tomate e queijo 
e dois sabores a escolha. Acompanha um molho.

32.10

MOLHO:
• Salsa - típico molho mexicano à base de tomate e levemente picante
• Guacamole - tradicional molho mexicano à base de abacate
• Sour cream - suave molho à base de iogurte

SABORES:
• Carne moída - sem pimenta
• Chili - levemente picante
• Frango - levemente picante
• Pasta de feijão, também na opção vegetariana.

MOLHO:
• Salsa - típico molho mexicano à base de tomate e levemente picante
• Guacamole - tradicional molho mexicano à base de abacate
• Sour cream - suave molho à base de iogurte

SABORES:
• Veggie – milho e cenoura.
• Frango – levemente picante.
• Carne moída - sem pimenta
• Chilli Beans – carne moída levemente apimentado
• Pasta de feijão, também na opção vegetariana

Mini Burrito 39.90

Duas tortillas de trigo enroladas e gratinadas com alface, tomate, e até 
dois sabores à escolha. Acompanha um molho.



DELIVERY

Extras

Porção de Jalapeno (pimenta mexicana)

Porção de Tortilla de Milho Crocante 

Porção de Guacamole 

Porção de Salsa Mexicana 

Porção de Sour cream 

7.00

 12.90

14.80

14.80

14.80

Sobremesas

Mini Churros com  doce de leite (4 unidades) 18.60

CERVEJAS

12.60

12.00

Cerveja Sol Long Neck

Cerveja Corona Long Neck 

Suco Natural 11.20

SABORES:
• Laranja
• Abacaxi
• Abacaxi Hortelã
• Limão
• Maracujá  

Margarita 29.00

Tequila, Limão e Triple Sec 

Já estamos abertos para entregas, 

porém nosso cardápio delivery é enxuto. 

Dessa forma, pensando na satisfação dos nossos

 clientes e em uma melhor experiência Taco, 

você pode pedir prato do nosso 
QUALQUER 

tradicional cardápio à la carte! 

Basta, com 2 dias de antecedência, entrar em 

contato com o Whatsapp do restaurante, que

alinharemos juntos tudo que você quiser!
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