
„kousek Mexika v centru Olomouce“ 

– bistro inspirované mexickou a Tex-Mex kuchyní –

pálivé i nepálivé pokrmy

Č E R S T V É
vegetariánské i veganské

DOMÁCÍ SALSY

grilujeme na lávovém grilu
posezení s 25 místy
TAKE AWAY

N A B Í D K A
tř. Svobody 27, 779 00 OLOMOUC

+420 732 968 018
Po – Pá: 10:30 – 18:00
telefonické objednávky jsou vítány

S T Á L Á
I  D E N N Í

J Í D L O
S SEBOU

M A S O
ZELENINA



BURRITOS
velká zabalená pšeničná tortilla (Ø25 cm) plněná rýží, fazolemi, 

sýrem gouda, zakysanou smetanou a salsou dle výběru

Rýže & fazole (275g) 75,-
základní

Zeleninové (350g) 90,-
Kuřecí (375g) 110,-
Vepřové (375g) 120,-
Hovězí steak (375g) 140,-
Burrito Bowl – náplň burrita bez tortilly podávaná v misce

EXTRAS
přidejte si malou nebo větší porci dalších ingrediencí

grilovaná zelenina 5,- / 15,-
fazole 5,- / 15,-
papričky jalapeños 5,- / 15,-
papričky banana peppers 5,- / 15,-
nakládaná červená cibulka 5,- / 15,-
jarní cibulka 5,- / 10,-
salsa 15,- / 25,-
Guacamole dle aktuální ceny

SALÁTY
malý nebo velký salát z čerstých surovin

Míchaný salát (100g/175g) 45,- / 80,-
listový salát, paprika, okurka, mrkev, č. cibule, vlastní medovo-
hořčičný dressing

Salát Caesar (100g/175g) 50,- / 90,-
římský salát, hobliny parmezánu, krutony, vlastní caesar dressing, 
porce kuřecího masa za 35,-

Salát California (250g) 120,-
listový salát, vařené vejce, avokádo, opečená slanina, paprika, 
okurka, mrkev, č. cibule, vlastní medovo-hořčičný dressing

LaBocaOlomouc labocagrandeol

TACOS
malá otevřená plněná pšeničná* tortilla (Ø15 cm) se salsou 

dle výběru, sýrem gouda a listovým salátem, ozdobená 
zakysanou smetanou (*kukuřičná tortilla na vyžádání)

Vegetariánské (125g) 50,-
grilovaná zelenina a fazole

Kuřecí (125g) 55,-
Vepřové (125g) 60,-
Hovězí steak (125g) 65,-

QUESADILLAS
malá (Ø15 cm) nebo velká (Ø25 cm) pšeničná tortilla plněná 
sýrem gouda a čedar, přeložená na půl a zapečená na grilu

>> přidejte si salsu nebo jiné ingredience → “extras” <<

Sýrová (75g/150g) 35,- / 65,-
Fazolová (100g/200g) 45,- / 80,-
Grilovaná zelenina (100g/200g) 45,- / 80,-
Kuřecí (100g/200g) 55,- / 95,-
Vepřová (100g/200g) 60,- / 100,-
Hovězí steak (100g/200g)                      65,- / 120,-

CHIPS & SALSAS
čerstvé, kukuřičné tortilla chips podávané s domácí salsou

20ks za 60,- / 40ks za 115,-
Salsa Verde  Pico de Gallo
zelená salsa z tomatillos z čerstvých rajčat a cibule

Salsa Roja  Corn Salsa
červená salsa z rajčat  kukuřičná salsa

Habanero Salsa Salsa Crema
z papriček habanero  limetková zakysaná smetana

malá porce s Guacamole 70,- / velká 135,-
avokádová salsa

Labocagrande@email.cz

Všechny pokrmy a nápoje jsou určeny k okamžité spotřebě. Informace o alergenech poskytne obsluha.
Přijímáme platební karty Visa i Mastercard a také stravenky.

WRAPY, POLÉVKY, NÁPOJE A DALŠÍ DLE DENNÍ NABÍDKY.

menu.olomouc.cz


