
MENU
À LA CARTE

NACHOS R$ 28,90TACO SINALOENSE R$ 26,90

CARNE, FRANGO OU VEGETARIANO

TACO DE BISTEK R$ 26,90

BURRITOS R$ 25,90 BURRITOS PREMIUM R$ 28,90

CALABRESA CERATTI C/ CATUPIRY  
OU FRANGO C/ CATUPIRY

TOSTITACOS R$ 28,90

FAJITAS R$ 49,90 TOSTADA R$ 26.90

PICADILLO OU TINGA

QUESADILLA R$ 28,90

FRANGO, QUEIJO, CARNE OU VEGETARIANO

FRANGO, SHIMEJI, CARNE OU VEGETARIANO

FLAUTAS FRANGO R$ 26,90 ENCHILADAS VERDES R$ 28,90

Escolha entre carne bovina em pedaços, 
tirinhas de peito de frango ou vegetariano. 
A sua escolha vai com queijo, champignon e 

cebola roxa temperada. 
 

Acompanha uma porção pequena de nachos, 
guacamole e chillibeans.

Tortillas de milho crocante recheadas com 
carne moída, bacon, cebola e milho verde, 
refogado e flambado na wok e misturado 
com grãos de feijão preto. Coberto com 
alface e adereço especial de chipotle. 
Três unidades e acompanha porção 

pequena de nachos guacamole e chilibeans.

Salgadinhos crocantes feitos de milho em 
formato triangular. Acompanha guacamole 
(molho feito com abacate) e frijoles refritos 
(feijão amassado temperado com pimenta e 

calabresa defumada)

Tortillas pequenas de milho, recheadas com 
pedacinhos de carne bovina, cebola roxa 
temperada e coentro. Porção de quatro 

unidades. Acompanha uma porção pequena de 
nachos, guacamole e chillibeans. 

*queijo gratinado + R$ 2,00 

Tiras de alcatra e filé de frango grelhados c/ 
cebola , pimentão e queijo gratinado. Toque 

de salsa verde. servido no rechaud 
estupidamente quente. Acompanha seis 

tortillas de trigo e uma pequena porção de 
guacamole, chillibeans e nachos. 

3 mini Tortillas de milho em formato redondo, 
com uma leve camada de pasta de feijão. 
Picadillo: carne moída, tomate, batata em 

pedaço levemente apimentada. 
Tinga: frango desfiado refogado com cebola 

ao molho Chipotle. 
 

Tortilla de trigo (em formato wraps) 
recheada com pasta de feijão e queijo. 

Você escolhe entre carne bovina desfiada, 
tinga, shimeji ou vegetariano. 

Acompanha uma porção pequena de nachos, 
guacamole e chillibeans. 

Tinga: frango desfiado refogado com cebola 
ao molho Chipotle. 

 

Tortilla de trigo (em formato wraps) 
recheada com pasta de feijão e queijo. 
Você escolhe entre calabresa cerati ou 

frango c/ catupiry. 
Acompanha uma porção pequena de nachos, 

guacamole e chillibeans.

4 tortillas de milho crocantes, enroladas e 
recheadas com frango desfiado com base de 
guacamole, e coberto com creme de leite e 

mussarela.

Três tortillas de milho recheadas com frango 
e cobertas com salsa verde (molho feito com 
tomate verde e jalapenos), creme de leite, 

mussarela e gergelim.

Duas tortillas de trigo recheadas com queijo 
mussarela. 

Você escolhe entre carne, frango,  vegetariano 
ou simplesmente queijo. Acompanha uma 
porção pequena de nachos, guacamole e 

chillibeans.



RODÍZIO

BEBIDAS

NACHOS

BURRITOS

FLAUTASTACO SINALOENSE BISTEKTOSTITACOS

FAJITAS TOSTADA DE PICADILLO QUESADILLA DE QUEIJO ENCHILADAS VERDES 

MICHELADA CLÁSSICA MICHELADA CUBANA MOJITO SUCO

CHURROS MARGARITA TRADICIONAL MARGARITA FROZEN CERVEJA ORIGINAL REFRIGERANTE

*Consulte

R$ 14,00

R$ 26,90R$ 8,00 R$ 6,50R$ 26,90 R$ 14,00

R$ 14,00 R$ 16,90 R$ 8,00

LAVILLAMEXICANA LAVILLAMEXICANA
DELIVERY (11) 5641-0531

www.lavillamexicana.com.br

*Prato único. Sem repetição.

Churros com recheio de doce de leite 
ou Nutella com uma cobertura de granulado 

de chocolate ou castanha de caju. 
Valor unitário.


