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Чипси начос із сальсою 
Кукурудзяні начос, сальса

Тако з куркою
Пшенична тортилья, куряче філе в паніровці з начос, салат Айсберг, 
південно-західна сметана, соус Піко де гайо, червона капуста, 
кукурудза, карамелізована цибуля, глазур Джек Деніелз, начос

Тако з рибоюТако з рибою 
Пшенична тортилья, філе хека в паніровці з начос, салат Айсберг, 
південно-західна сметана, соус Піко де гайо, червона капуста, 
кукурудза, соус Тартар, начос

Тако Техас
Пшенична тортилья, телятина BBQ, південно-західна сметана, 
соус Піко де гайо, червона капуста, салат Айсберг, 
кукурудзакукурудза, чорні боби, начос

Кесаділья з куркою
Пшенична тортилья, куряче філе, соус Піко де гайо, 
твердий сир, карамелізована цибуля, сальса та сметана 

Кесаділья два сири
Пшенична тортилья, соус Кесо, соус Піко де гайо, твердий сир, 
соус Блю чіз, карамелізована цибуля, сальса та сметана

Буріто ТехасБуріто Техас
Пшенична тортилья, телятина BBQ, чорні та червоні боби, 
кукурудза, соус Піко де гайо, соус Кесо, сальса

Сальса
Гуакамоле

Меню

dosamigoskyiv

доставка:

ми у місті:
вул. Саксаганського, 51/87
вул. Межигірська, 9

вул. Анни Ахматової, 30 (takeaway&delivery)
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Nacho Chips with Salsa 
Nacho chips, salsa

Chicken Taco
Flour tortilla, chicken strips, lettuce, 
Southwest sour cream sauce, Pico de Gallo, red cabbage, 
corn, caramelized onions, Jack Daniel’s glaze, nacho chips

FFish Taco 
Flour tortilla, white fish fillet, 
Southwest sour cream sauce, Pico de Gallo sauce, 
red cabbage, lettuce, corn, Tartar sauce, nacho chips

Taco Texas
Flour tortilla, veal BBQ, Southwest sour cream, 
Pico de Gallo, red cabbage, lettuce, 
corncorn, black beans, nacho chips

Chicken Quesadilla 
Flour tortilla, chicken fillet, Pico de Gallo, 
cheese, caramelized onions, salsa, Sour cream 

Two Cheese Quesadilla
Flour tortilla, Blue cheese sauce, cheese, Pico de Gallo, 
caramelized onions, salsa, Sour cream

BurritoBurrito Texas
Flour tortilla, veal BBQ, black beans, red beans, 
corn, Pico de Gallo, Queso sauce, salsa

Salsa
Guacamole

Menu

dosamigoskyiv

delivery:

visit us:
Mezhyhirska St., 9

Saksaganskogo St., 51/87
Akhmatova St., 30 (takeaway&delivery)
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Бургер Ковбойський 
Булочка з кунжутом, яловича котлета, томлена телятина BBQ, 
бекон, сир Чедер, томат, салат Айсберг, маринований огірок, 
червона цибуля, соус BBQ

Бургер Jack Daniel’s 
Булочка з кунжутом, яловича котлета, бекон, сир Чедер, 
томаттомат, салат Айсберг, маринований огірок, 
червона цибуля, соус Джек Деніелз 

Бургер Blue cheese
Булочка з кунжутом, яловича котлета, бекон, томат, 
салат Айсберг, маринований огірок, цибуля, соус Блю чіз

Бургер Курячий
Булочка з кунжутом, куряче філе, бекон, сир Чедер, томат, 
салат Айсбергсалат Айсберг, червона цибуля, соус Світ Хігорі

Ребра BBQ
Запечені свинячі ребра під соусом BBQ

Ребра Jack Daniel’s
Запечені свинячі ребра під соусом Jack Daniel’s

Меню

dosamigoskyiv

ми у місті:
вул. Саксаганського, 51/87

вул. Анни Ахматової, 30 (takeaway&delivery)

доставка:
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Cowboy Burger 
Sesame seed bun, beef patty, bacon, veal BBQ, 
Cheddar cheese, tomatoes, lettuce, pickles, red onions, 
BBQ sauce

Jack Daniel’s Burger
Sesame seed bun, beef patty, bacon, Cheddar cheese, 
tomtomatoes, lettuce, red onions, pickles, Jack Daniel’s glaze

Blue Cheese Burger
Sesame seed bun, beef patty, bacon, tomatoes, lettuce, 
red onions, pickles, Blue cheese sauce

Chicken Burger
Sesame seed bun, chicken breast, bacon, Cheddar cheese, 
tomatoes, lettuce, red onions, Sweet Hickory sauce

BBQ RibsBBQ Ribs
Baked pork ribs with BBQ sauce

Jack Daniel’s Ribs
Baked pork ribs with Jack Daniel’s glaze

Menu

dosamigoskyiv

visit us:
Saksaganskogo St., 51/87

Akhmatova St., 30 (takeaway&delivery)

delivery:

by


