
VODKA LIME 
Vodka, lime, socker.

MORGAN 
Rom, cola, lime.

PIGGELIN 
Vodka, Midori, Sprite.

p2 
Vaniljvodka, Apple Sourz, lime, 
Sprite.

Bacardi razz 
Bacardi razz, lime, grenandine, 
Sprite.

White russian 
Vodka, Kahlua, mjölk.

rosa pantern 
Likör 43, grenandine, vodka, mjölk.

Päronsplit 
Midori, Likör 43, mjölk.

VODKA & REDBULL 
Redbull, vodka.

Mojito classico 
Rom, lime, sockerlag, mynta.

Mojito STRAWBERRY 
Rom, lime, sockerlag, mynta, 
jordgubb.

KLASSISK IRISH COFFEE 
Kaffe, farinsocker, Jameson whisk-
ey, vispad grädde.

RED WINE

ROSé

NON-ALCOHOLIC

HOT DRINKS

CAVA

WHITE WINE

Härliga Margaritas gjorda på 
Garcia Lemon-tequila från
AliasSmith.

öl 33 cl .................................... 55
Corona, Carlsberg Hof, Staropra-
men premium, Brooklyn East IPA,
Brooklyn Lager, Negra Modelo.

Brooklyn Lager är amerikanskt öl 
när den är som bäst. En rödaktig, 
modern variant på Wiener. Passar 
perfekt till steak och bea.

HANDCRAFTED SODA ..............................29
Fräsch och uppfriskande, perfekt till 
texmex. Handgjord av färsk, kallpres-
sad frukt av finaste kvalitet. 
Välj mellan:

Lime från Brasilien

Royal Gala äpple, lime och färsk chili

varm chokladbrownie .................. 49
Med eco-gräddglass kokos-
glass och chokladsås.

American Brownie crunch caramel ... 55
Hasselnöt, karamell & choklad, 
serveras med glass.

KAFFE ...............................................20

TE ....................................................20

VARM CHOKLAD ...................................30

ESPRESSO ..................................... 20/30

CAPPUCCINO ......................................30

LATTE ...............................................30

Borgo San Leo claretto rosato ........55/220
Italien
Ung, fräsch smak av ren frukt. Krispigt vin 
med en hint av kryddor.

CAMPO VIEJO CAVA BRUT RESERVA ............250
Spanien
Torr, mycket friskt mousserande vin. 
Fruktig smak med inslag av gula äpplen, 
päron och citron. Perfekt en solig dag!

Sun gate chardonnay .....................64/250
Kalifornien
Frisk och fruktig smak med inslag av fat 
äpplen, honungsmelon, smörkola och 
citrus. Passar bra till kyckling.

l.a cetto white ..............................75/300
Mexiko
Vitt vin på Chardonnay med inslag av pä-
ron, gula äpplen, grön melon och ananas

Borgo san leo garganea .................55/220
Italien
Ung, strukturerad smak av ren frukt, 
sommarfrukt och mandel. Ren och klar 
eftersmak. Perfekt till våra sallader.

4 cl  ................................................ 60
6 cl  ................................................ 90

hot shot galliano
FIREBALL
fishshot
Jägermeister
sambuCa

KEY LIME PIE ................................ 55
Med grädde och färsk lime.

kokosglass ecologicó .................. 39
Med chokladsås.

SHOTS

Sun gate zinfandel ........................64/250
Kalifornien
Generös fruktig smak passar perfekt till 
grillat.

L.a cetto red .................................75/300
Mexiko
Medelfylligt smakrikt vin på Cabernet 
Sauvignon-druvor. Grymt till BBQ.

Borgo san leo sangiovese ...............55/220
Italien
Ungt, strukturerat vin med smak av frukt, 
toner av örter och gräs. Balanserad efter-
smak. Gott till grillat och BBQ. 

RESERVA DEL SEÑOR AÑEJO . . . 25/CL 
Den finaste Tequilan vi har, ett bärn-
stensfärgat mästerverk. Mycket på-
tagliga inslag av vanilj och smörkola. 
Lagrad 18 månader på Bourbonfat.

MEZCAL AGAVE 
DE CORTES JOVEN  ...................... 23/CL
Tequilans robusta släkting mezcal görs 
på Agave som ger en mild rökighet.

ARETTE TEQUILA BLANCO  ......... 23/CL 
En mycket elegant och smakrik tequi-
la. Lagrad 6 månader.

LOS TRES TOÑOS REPOSADO ....... 23/CL  
Dricks som en avec efter maten och 
är perfekt för dig som gillar lätt rökig 
maltwhiskey. Lagrad 11 månader.

MEZCAL AGAVE DE CORTES  ...... 25/CL 
Tequilans mer robusta släkting 
mezcal. Den görs på agave som ger 
en påtaglig rökighet.

TEQUILABRICKA ............................240
4 sorter à 3 cl.

CLASSIC MARGARITA .................5 cl/115
Tequila Garcia Lemon, Triple sec, 
lime och sockerlag.

FROZEN MARGARITA  .............. 5 cl/125 
Klassisk, jordgubb, mango 
eller blåbär. 
FROZEN VIRGIN MARGARITA  ........... 75 
Klassisk, jordgubb, mango 
eller blåbär. 

fLASKÖL 50 cl ........................... 55
Eriksberg, Karhu, Falcon, Tuborg.

fatöl 40 cl/75 cl ...................49/89
Carlsberg Export.

CIDER 33 cl ............................... 55
Sommersby päron/äpple/black-
berry, Smirnoff Ice.

CARLSBERG NON ALCO - ORGANIC ...............39

SOFT DRINKS .......................................25
Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite,
mineralvatten samt lingondricka.



nachos med guacamole och salsa ......51

Dipptallrik .......................................61 
Våra crunchiga nachochips med tre 
olika dippar; hot cheese, böndipp och 
tomatsalsa.

Tacotallrik .......................................71  
Två hårda tacos fyllda med köttfärs, 
ost, hotsås, majs och sallad. Serveras 
med böndipp och nachochips.

Chicken wings 
6 st   ................................................ 89
12 st    ............................................. 129
18 st    ............................................. 169
Barbecue på kyckling med lätt rök-
smak från hickoryglöd. Marinerade 
i vår egen BBQ-sås. Serveras med 
Nachochips och valfri dip.
Välj mellan; gräddfil, chipotlemayo, haba-
nerosås, BBQ eller salsa fresca.

Quesadilla SOLO ............................... 49 
Grillad vetetortilla med 
kyckling, ost och ruccolasallad.

SNACKsBOX
Mozzarellasticks, chili cheese, lök-
ringar, BBQ- wings. Serveras med 
chilibearnaise och BBQ-sås.

REGULAR - 4 pcs ................................ 59
GRANDE - 8 pcs ................................. 109
FAMILY - 16 pcs ................................ 200

soft Taco meny
Serveras med nachochips, salsa och 
guacamole.

ENDAST taco ................................28/st
REGULAR  .........................................92
GRANDE  .........................................109

Original Taco
Carnitas, guacamole och ost. Toppas 
med rödlök och färsk koriander.

Pink Taco
Shredded beef och smulad fetaost.
Toppas med pink pickled onions.

BBQ Texas Taco
Shredded beef och ost. Toppas med 
rödlök och färsk koriander.

Spicy Habanero Taco
Kyckling, spicy habanerosås, gräddfil, 
ost, toppas med rödlök och koriander.

Apple Chipotle Taco
Carnitas, apple-chipotle salsa, grädd-
fil, ost, toppas med rödlök och färsk 
koriander.

Original Burger  
Romansallad, pulled pork, guacamole, 
salsa, jalapeños och rödlök. 

BBQ Burger
Romansallad, shredded beef, BBQ-sås, 
ost, tomat och rödlök.

Pink Burger   
Romansallad, shredded beef, pink 
pickled onion och smulad fetaost.

Pulled chicken burger   
Romansallad, pulled chicken, tomat, chi-
potle coleslaw nachos och jalapeños.

Här gäller low & slow and real 
hickory smoke. låg temperatur, lång 
tid och äkta rök från hickoryved.

BBQ HICKORY GLAZED RIBS 
Vi röker våra klassiska ribs över glö-
dande hickoryved i 9-16 timmar så de 
blir härligt möra.

REgular (350g)   ................................ 169
Grande (700g)   .................................249
Serveras med majskolv, coleslaw, BBQ-sås. 
Välj mellan Country fries eller sweet potato 
fries.

COWBOY DINNER ................................ 259
6 st wings, grillade ribs, quesadilla och 
shredded beef - finmarmorerat högrev 
som hickoryrökts i 22 timmar. Köttet dras 
isär och blandas med BBQ-sås. Serveras 
med salsa

Pulled chicken fajitas 180g .............. 199
Lårfilé av svensk kyckling med original 
rub seasoning. Hickory-röks i 5 timmar, 
därefter rivs köttet isär och smaksätts 
med BBQ-sås.

Serveras med chipotle coleslaw, salsa, 
guacamole, pink pickled onion, sallad, 
nachochips och tortillabröd. 

Guacamole ....................................19
Hot cheese ....................................19
Salsa Fresco .................................19
Gräddfil/majs ...............................10

BönDipp.........................................16
Texas Chili ................................... 22  
extra nachochips ..........................16

Våra steaks och burgers kommer från Angus-kor som fötts upp 
i Uruguay. Landet har milda vintrar och fuktiga somrar vilket 

genererar stora vidder och bördiga marker. Helt enkelt bra förut-
sättningar för vidsträckta betesmarker där djuren kan ströva fritt.

Våra grillade steaks serveras med vår 
egen BBQ-sås, coleslaw, grillad 
majskolv, och ditt eget val av potatis 
och tillbehör. Köttet serveras alltid 
medium om inget annat önskas. 

SIRLOIN STEAK - Ryggbiff    
Regular (200g)  ....................................219 
Grande (300g)   .................................... 289

RIB EYE - Entrecote    
Regular  (200g)   .................................. 229 
Grande (300g)   .................................... 299

Val av POTATIS : 
Country fries eller sweet potato fries.  
Val av tillbehör: Bearnaise, chilibearnai-
se, vitlökssmör, BBQ-sås, guacamole.

Extra tillval  ........................................ 19
Salsa, hot cheese, bearnaise, 
chilibearnaise, vitlökssmör, BBQ-sås, 
guacamole.

CHEESE BURGER       
Serveras med ett härligt lager av 
cheddarost.
Regular  (200g) ................................ 139
Grande   (400g) ................................. 189
      
TEX MEX CRISPY BURGER    
Serveras med cheddarost, Pink 
onions, jalapeño, chipotle mayo & 
nachos.
Regular  (200g) ................................ 145
Grande   (400g) ................................. 195     

Bacon BBQ Burger   
Serveras med bacon,
cheddarost, lök och BBQ-sås.
Regular  (200g) ................................ 149
Grande   (400g) ................................. 199

EXTRA FRIES ..................................... 40     

EXTRA TILLVAL ................................... 19
Bacon, salsa, hot cheese, bearnaise, 
chilibearnaise, vitlökssmör, BBQ-
sås, guacamole.

Våra grillade burgare består av 100% noga utvalt nötkött från 
angus-kor. Toppas med dressing, romansallad och bifftomat. Serveras 
med grillad majskolv, saltgurka, vår egna coleslaw och bbq-sås samt

Country fries eller sweet potato fries.

Nacho de Luxe
Nachochips gratinerade med kryddig 
köttfärs och riven ost. Toppas med kris-
pig sallad, gräddfil och hotsås. 

regular ...........................................82
Grande ............................................ 99

Mex Mix
Taco och enchilada fyllda med kryddig 
köttfärs. Serveras med nachochips och en 
böndipp med hotsås och gräddfil.

regular ..........................................82
Grande ............................................ 97  

Texas Chili
Chiligryta med nötkött och bönor, samt 
nachochips, sallad, gräddfil, salsa och 
soft vetetortilla.

Regular ..........................................94
Grande ...........................................108 

quesadillas
Grillade vetetortillas med kyckling, ost och 
ruccolasallad. Serveras med sallad, nacho-
chips, gräddfil, salsa och guacamole.

regular ..........................................88
Grande ...........................................125

 

ENCHILADAS
Ostgratinerade majstortillas med kött-
färs, kyckling, bönor eller chili veggie. 
Serveras med nachochips och sallad.

regular ..........................................82
Grande ............................................99

Classic Taco Salad ......................... 79 
Krispig sallad med köttfärs, majs, ost, 
hotsauce och dressing.

chipotle chicken Salad .................85
Kyckling, sallad, ruccola, majs, rödlök, kor-
iander. Serveras med fetaost och krämig 
chipotledressing. 

NACHOTALLRIK
Nachochips gratinerade med riven ost 
och kryddig köttfärs.

regular ..........................................64
Grande ............................................ 79

BEEF NACHO
Nachos, shredded beef, ost, 
jalapenos, majs, salsa och gräddfil.

regular ......................................... 115
Grande ...........................................135

Perfekt att dela för 2 personer.

Quesadilla med kyckling, 6 st 
wings, guacamole, gräddfil, salsa 
och nachochips. .................... 150

Mini nacho de luxe, 6 st wings, 
guacamole, pink pickled 
onion, chipotle coleslaw, salsa 
och nachochips ..................150

BURGER 90 G .............................79
Serveras med ost, dressing, sallad, 
ketchup och country fries.

KIDS plate ................................69
Enchilada med gräddfil, sallad, 
majs och nachos.

APPETIZER PLATTER

ENDAST TACO .........................28 
Med ost, sallad, majs och 
vår egen hotsås. Välj mellan 
köttfärs, kyckling, bönor och 
chilli veggie.

Ända sedan starten den 5 mars 1983, i den då nyligen invigda Kungshallen mitt i Stock-
holm, har det centrala för Taco Bar varit kärleken till texmex och kvalitet. Vi har alltid 

jobbat med noga utvalda leverantörer som kan erbjuda de finaste råvarorna. Dessa 
följer vi hela vägen från producent till tallrik. Vi har nachochips gjorda på färsk majs, 

egna tortillas från USA och guacamole direkt från Uruapan Michoacan i Mexico.

PULLED BBQ BURGERS
regular ............................................ 99
Grande ............................................139
Serveras i en korg med  nachochips, 
salsa & guacamole.

Ett måste till fördrinken. 
Perfekt till en iskall Corona eller till 
skakade Margaritas


