Δοκίμασα τα Mexican Antojitos στα
Friday's της Αριστοτέλους | Θεσσαλονίκη
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νικο πνεύμα δοκιμάσαμε σήμερα για πρώτη φορά τα πιάτα του καινούριου μενού των FRIDAYS!
Αυτό το καλοκαίρι τα Friday’s επέλεξαν να βάλουν στο πιάτο μας τα πιο αυθεντικά μεξικάνικα
street food που όλοι αγαπάμε. Δοκιμάζοντας τα Mexican Antojitos ζεις την πραγματική εμπειρία του
μεξικάνικου φαγητού με άπειρους γευστικούς συνδυασμούς. Στο καινούριο μενού θα δεις γεύσεις
όπως Pancho Villa Nachos με μοσχάρι μαγειρεμένο στο φούρνο ή Diego Rivera Burrito Bowl με ρύζι,
καλαμπόκι, guacamole και κόκκινα φασόλια μαγειρεμένα με chili που είναι εκπληκτικό να το φας
και μέσα σε τορτίγια.

MEXICAN ANTOJITOS @TGI FRIDAYS?
Little street cravings you must try!
Τα Antojitos είναι οι γευστικές λιχουδιές που βρίσκουν οι Mεξικάνοι στις τοπικές υπαίθριες αγορές,
με άλλα λόγια το μεξικάνικο street food. Συνδυάζουν φρέσκα υλικά με παραδοσιακές συνταγές και
τρώγονται στο χέρι. Αυτό το καλοκαίρι, τα TGI FRIDAYS σας προσκαλούν να τα απολαύσετε!

DIEGO RIVERA BURRITO BOWL
Green Rice Uncle Ben?s? ή Quinoa, επικαλύπτεται με δροσερό μίγμα από καλαμπόκι και κολίανδρο,
κόκκινα φασόλια μαγειρεμένα με chili και κρεμμύδι, φρέσκο guacamole, pico de gallo και sour
cream.
MEXICAN TACOS
Δημιουργήστε το δικό σας συνδιασμό tacos.
Street tacos (3 tacos με 1 filling)
Double street tacos (6 tacos με 2 fillings)
Tacos plate (3 tacos με 1 filling και 2 sides)

FILLING:
– Beef (ψιλοκομμένο μοσχάρι σιγομαγειρεμένο στο φούρνο, μαριναρισμένα κόκκινα κρεμμύδια σε
ξίδι, κολίανδρο και δροσερή lime cilantro sauce).
– Pork Carnitas (ψιλοκομμένο χοιρινό σιγομαγειρεμένο στο φούρνο, μαριναρισμένα κόκκινα
κρεμμύδια σε ξίδι, κολίανδρο και δροσερή lime cilantro sauce).
– Chicken Ranchero (ψιλοκομμένο κοτόπουλο με ranchero sauce, πράσινο κρεμμύδι, pico de gallo
και δροσερή lime cilantro sauce).
SIDES:
– Fresh Lime Cilantro Corn Mix
– Spicy Corn Mix
– Red Beans Mix
– Green Rice Uncle Ben?s?
– Spanish Rice Uncle Ben?s?
– Guacamole

MEXICAN MARGARITAS
The Best Fridays Margarita
Jose Cuervo Especial Silver, Grand Marnier, φρέσκος χυμός λεμονιού και lime, νέκταρ αγαύης
Spicy Pineapple Margarita
Jose Cuervo Especial Silver, Triple Sec, homemade jalape?o-pineapple syrup και φρέσκος χυμός
lime.
Mango Margarita
Jose Cuervo Especial Reposado, Triple Sec, πουρές mango, margarita mix. Σερβίρεται Frozen.

Μάθε τα πάντα για να νέα μεξικάνικα πιάτα στο fridays.gr

