
Majstortillas gratinerade med valfri 
fyllning & ost. Serveras med 
nacho och sallad. 

ENCHILADA ORIGINAL..……89/109

CHICKEN ENCHILADA…….…89/109

BEAN ENCHILADA……….…...89/109

CHILI VEGGIE-ENCHILAD.....89/109

ORIGINAL TACO……………………..29
Pulled pork, guacamole, ost, rödlök, 
och färsk koriander.
PINK TACO………………..…….……..29
Shredded beef, fetaost & pink-
pickled onion.
BBQ TEXAS TACO…..………..…….29
Shredded beef, ost, rödlök & färsk 
koriander.
SPICY HABANERO……….………...29
Kyckling, habanerosås, gräddfil, 
ost,rödlök & färsk koriander.

APPLE CHIPOTLE T ACO…….…..29

Pulled pork, apple-chipotlesalsa, 
gräddfil, ost, rödlök & färsk 
koriander.

SOFT TACO REGULAR..……………99
3 tacos, nachos, salsa & guacamole.
SOFT TACO GRANDE…...…....…119
4 tacos, nachos, salsa & guacamole.

CLASSIC CRISPY TACO…………..29
Med ost, sallad, majs & hotsås. 
Välj mellan köttfärs, kyckling, 
bönor eller chilli veggie.

DIPPTALLRIK………………….………….69
Nachos med tre dippar: hot cheese, 
böndipp & tomatsalsa.
TACOTALLRIK………………….…..……79
Två tacos  fyllda med köttfärs & sallad. 
Serveras med böndipp och nachos.
KIDS ESPECIALE……………….….……55
Barnens egen fiestatallrik med 
enchilada, nachos & sallad. Dryck ingår.

Grillade vetetortillas fylla med kyckling, 
ost & ruccola
QUESADILLAS REGULAR……………..99
Serveras med sallad, chips, 
gräddfil, salsa och guacamole.
GRANDE……………………………..…....129
QUESADILLA SOLO………………….….59

NACHO DE LUXE……………...…...…89
GRANDE…………………….….…..….109

Nachos gratinerade med köttfärs 
och ost. Toppas med sallad, gräddfil 
& hot-sås.        
MEX-MIX………………………....89/109
Taco och enchilada fyllda med köttfärs. 
Serveras med nachos & en böndipp
med hot-sås och gräddfil
TEXAS CHILI…………….…..…..99/109
Chili gryta på högrev & bönor. Med 
nachos, sallad, gräddfil, salsa & soft 
vetetortilla.
NACHOTALLRIK………………….69/89
Majschips gratinerade med ost & 
köttfärs
BBQ RIBS……………………………..149

330g hickoryrökta BBQ-ribs, salsa,

nachos, guacamole & gräddfil 

CLASSIC TACO SALAD………..……85
Sallad med köttfärs, kyckling, bönor 
eller chilli veggie. Med majs, ost, 
hotsås och dressing.

CHIPOTLE CHICKEN SALAD…...…89
Ljummen kyckling, sallad, ruccola, 
majs, rödlök, koriander. Serveras 
med fetaost & chipotledressing. 

Tortilla fyllda med ost, bönor, sallad, hot-
sås och valfri fyllning.
Välj mellan köttfärs, kyckling, Chili- Veggie
eller Texas Chili

BURRITO REGULAR……….……….…...69

GRANDE…………………………..………...95

Burrito grande: valfri burrito serveras 
med nachos, guacamole & salsa.

GUACAMOLE……………………….….18

HOT CHEESE………………………….…15

SALSA FRESCO………………………...15

GRÄDDFIL/MAJS……….…….….....15

BÖNDIPP…………….…………………..15

TEXAS CHILI……………….……………20

EXTRA NACHOS………………………15

Handcrafted SODA…………..…..29
Handgjord soda av färsk kallpressad
frukt. Fråga efter säsongens smaker

SOFT DRINKS………………..……..…25
Cola, Fanta, Sprite, äppeldryck mfl.

BEERS

Corona……………….………….….…...55
Carlsberg Hof…………….…...….…..55
Övriga flasköl…………..….…..Från 59
Draft/fat…….…………………….Från 59

WINE

Red/white glas………………..Från 69
Red/white flaska…………...Från 279

MARGARITAS…………...…..från 109

Finns i smakerna Original, Mango, 
Jordgubb & Blåbär.

Samtliga Burgers serveras med nachos, 
guacamole och salsa

BBQ BURGER…………….……...99/139
Bröd, romansallad, shredded beef, 
edamerost, , BBQ-sås, rödlök, tomat
ORIGINAL BURGER……………99/139
Bröd, romansallad, pulled pork, 
salsa, Jalapenos, rödlök, guacamole
PINK BURGER…..…………….. 99/139
Bröd, romansallad, shredded beef, 
fetarost, pink pickled onions
CHIPOTLE BURGER……..…... 99/139
Bröd, romansallad, pulled pork, 
ost, chipotledressing, rödlök & tomat

Välj två varianter nedan:

VARM CHOCKLADBROWNIE…...49

Med ekologisk gräddglass med 
kokosflingor och choklad sås
KOKOSGLASS……………………..……39
Serveras med choklad sås


