Menú
Guacamole v

H UVU D RÄTTE R
Pierna de Cordero

Långkokt lammlägg, mole & chimichurri.
Serveras med rostad majs, ris & bönblandning
99:-

Serveras med krispiga tortillas

Mezcla de Salsas v

129:-

Refried black beans, pico de gallo & salsa verde.
Serveras med krispiga tortillas

Palitos v

99:-

159:-

Syrade rödräkor & torsk. Serveras med tequila och
limemarinerad physalis, koriandermajonnäs,
picklad chili & bananchips

199:-

Taco Carnitas

219:-

Tartar de carne

279:-

Sotat innanlår, sotad picklad silverlök, picklad chili,
friterad kassava, koriandermajonäs och äggulekräm.

Gäller för hela sällskapet (minst 2 personer) 399:- per person
159:-

Ceviche de Camarones y Bacalao

Rödräkor & torsk. Serveras med tequila och limemarinerad
physalis, koriandermajonnäs, picklad chili & bananchips

149:-

Sotat innanlår, sotad picklad silverlök, picklad chili,
friterad kassava, koriandermajonäs och äggulekräm.

Tostada De Tomate y Huevo v

139:Torkade tomater, rökig tomatsalsa, koriander & anchopicklade
tomater samt bakat ägg serveras på krispig majstortilla

Tostada de Pollo

149:Vitlök, chili & korianderstekt kyckling. aguachile, avokado
& queso fresco serveras på krispig majs-tortilla

Empanada con Verduras

Croquetas de Maíz v

AVSM A K N I N GSM ENY

Chili & korianderstekt hummer med avokadokräm,
pico de gallo & kanderade hasselnötter. Serveras på
krispig majstortilla.

Tartar de carne

279:Helgrillad havsabborre. Serveras med grillade grönsaker,
rostad paprikapuré, koriandermajonnäs samt örtris

Långkokt fläskkarré serveras med chipotlemajonnäs,
ananas & tomatsalsa, syrad kålsallad

FÖ R R ÄTT

Taquito de Langosta

Besugo a la Parrilla

Frasiga kroketter gjorda på rostad majs. Serveras med
aguachile, chilipicklad majs samt vintersallat

Pankofriterad avokado & oaxacaost.
Serveras med aguachile

Ceviche de Camarones y Bacalao

139:-

Tostada De Tomate y Huevo v

Torkade tomater, rökig tomatsalsa, koriander & anchopicklade
tomater samt bakat ägg serveras på krispig majstortilla

Taco Carnitas

Långkokt fläskkarré serveras med chipotlemajonnäs,
ananas & tomatsalsa, syrad kålsallad

Maíz frito y queso duro v

Friterad minimajs serveras med svart aioli och riven manchego

Pierna de Cordero

Långkokt lammlägg, mole & chimichurri.
Serveras med mexikanskt stekt ris

Het empanada fylld med sötpotatis, kaktus, oaxacaost,
tequilamarinerade russin & svarta bönor. Serveras med
crema & queso fresco.

Maíz frito y queso duro v

269:-

105:Friterad minimajs serveras med svart aioli och riven manchego

Tårtor finns att beskåda i vårt konditori,
bakade av Carranzas barnbarn Eva.

