
ORIGINAL TACO…………………..24 

Carnitas, guacamole, ost, rödlök,  

och färsk koriander. 

PINK TACO………………………….24 

Shredded beef, smulad fetaost,  

och pink pickled onion. 

BBQ TEXAS TACO………………….24 

Shredded beef, ost, rödlök och  

färsk koriander. 

SPICY HABANERO………………... 24 

Kyckling, spicy habanerosås,  

gräddfil och ost toppas med rödlök och 

koriander. 

APPLE CHIPOTLE T ACO………. 24 

Carnitas, apple-chipotlesås,  

gräddfil, ost, toppas med rödlök  

och koriander. 

     

 

REGULAR…………………………...84 

3 tacos, chips, salsa och guacamole. 

GRANDE……………………………..98 

4 tacos, chips, salsa och guacamole. 

SOFT TACO MENY LA-STYLE……89 

3 tacos, cilantro rice, bönröra,  

toppad med smulad fetaost. 

 

CLASSIC CRISPY TACO………….24 

Serveras med ost, sallad, majs och  

vår unika hotsås. Välj mellan köttfärs, 

kyckling, bönor eller chilli veggie. 

DIPPTALLRIK………………………..55 

Våra crunchiga nachochips med  

tre olika dippar: hot cheese,  

böndipp och tomatsalsa. 

TACOTALLRIK………………………64 

Vår tacos  fyllda med kryddig  

köttfärs och sallad. Serveras med  

böndipp och chips. 

 

Smarriga vetetortillas fylls med 

kyckling, ost, ruccolasallad och grillas 

galet goda. 

QUESADILLAS COMBO…………….79 

Serveras med sallad, chips,  

gräddfil, salsa och guacamole. 

GRANDE……………………………...115 

QUESADILLA SOLO………………….39 

NACHO DE LUXE……………………72 

GRANDE………………………………89 

Nachos gratineras med kryddig köttfärs 

och riven ost. Toppas med krispig 

sallad, gräddfil och hotsås.     

     

MEX-MIX…………………………72/87 

Taco och enchilada fyllda med kryddig 

köttfärs. Serveras med krispiga 

nachochips och en böndipp med hotsås 

och gräddfil. 

 

TEXAS CHILI……………………85/99 

Chiligryta med nöttkött och bönor, 

krispiga chips, sallad, gräddfil, salsa och 

soft vetetortilla. 

 

NACHOTALLRIK……………….56/68 

Spröda majschips gratinerade med 

riven ost och kryddig köttfärs. 

 

BBQ RIBS…………………………..134 

330g hickoryrökta BBQ-ribs, serveras 

med Head Country BBQ-sås, nacho-

chips, salsa, guacamole och gräddfil  

CLASSIC TACO SALAD…………….67 

Really crispy sallad med köttfärs,  

kyckling, bönor eller chilli veggie.  

Allt toppas med majs, ost, hotsås  

och nice dressing. 

CHIPOTLE CHICKEN SALAD…….75 

Kyckling, sallad, ruccola, majs,  

rödlök, koriander. Serveras med  

fetaost och krämig chipotledressing.  

Tortillabröd fyllda med ost, bönor, 

sallad, hotsås och valfri fyllning  

BURRITO ORIGINAL……………..57 

GRANDE……………………………87 

CHICKEN BURRITO…………..63/87 

TEXAS CHILI BURRITO………63/87 

CHILI VEGGIE BURRITO……. 63/87 

Burrito grande: valfri burrito serveras 

med nachochips, guacamole & salsa. 

Gratinerade med valfri fyllning  

och riven ost. Serveras med chips, 

cilantro rice och krispig sallad.  

ENCHILADA ORIGINAL…………..72 

GRANDE……………………….……89 

CHICKEN ENCHILADA…….…...72/89 

BEAN ENCHILADA………….….72/89 

CHILI VEGGIE  

ENCHILADA……………….……..72/89 

 

GUACAMOLE…………………….….17 

HOT CHEESE………………………...13 

SALSA FRESCO………………….….13 

GRÄDDFIL/MAJS……….…………...10 

BÖNDIPP…………….……………….10 

TEXAS CHILI……………….………..22 

EXTRA NACHOS…………………….13 

SOFT DRINKS……………….………17 

Cola, Cola Light, Fanta, Sprite Zero 

samt äppledryck 

BEERS 

Corona 3,5%………………………...35 

 


