
MAIZ MIX PLATE
(SMÅ TORTILLAS)              5st för 129kr

TORTILLAS      3st för 145kr 

ASADO                 55 /ST
Långkokt chili ancho marinerad högrev, 
serveras med coleslaw, spicy chilimayo 
och picklad rödlök.

CARNITAS                       55 /ST
Lång marinerad fläskkarré i lime, kummin 
oregano serveras med morot-coleslaw 
chilimayo och picklad rödlök.

COCHINITA          55 /ST
Långkokt chilimarinerad kyckling, 
serveras med avocado och chilimayo.

ATÚN CROCANTE         55 /ST
Panerad tonfisk marinerad i rökigt chilli salsa, 
serveras med morot-coleslaw och chilimayo.

SALMON ARDENTE         55 /ST
Lax stekt i röd chili, vitlök, tomat, toppad 
med coleslaw och pico de gallo.

ZETAS AHUMADAS                       55 /ST
Stekt svamp i hemgjord chimichurri, 
serveras med chipotlemayo.

CRISPY TACOS
RÅBIFF TACO          45
Råbiff marinerad i hemgjord mex salsa, 
serveras med chipotlemayo. 

RÖKT LAXTACO         45
Rökt lax tartar, serveras med stenbitsrom 
och avocadokräm. 

BÖNTACO A LA MAIZ          45
Mexikankst böngryta, serveras med 
picklad lök, avocadokräm och ost.

BAOS 
CHICHARRON                   69
Långkokt fläskkarré marinerad I lime, 
annanas, chilipeppar, serveras med pica 
de gallo och krispig sötpotatis.

POLLO CROCANTE            69
Majspanerad kyckling, chipotlemayo 
och vårlök.

HALLOUMI BAO            69
Friterad halloumi, coleslaw, chipotlemayo 
och roastade maiz puffar.

CEVICHES               98
Citrongravad lax och scampi, serveras med 
sötpotais och rostade maiz-popz.

SIDES    
TOTOPOS             55  
Krispiga maizchips serveras med vår 
egna guacamole.
CAMOTE             49  
Friterad sötpotatisstrips toppad med 
finhackad lök och ringlad chilimayo.
CHIPS MED BÖNDIPP            45 
Maizchips serveras med mexikanskt 
böngryta och mild tomatsalsa.
MAIZ-POPZ              29  
Saltrostade maizpuffar.  
  

TILLBEHÖR 
HOLY GUACAMOLE            35 
Vår egna hemgjorda guacamole. 

MAIZ CHIPS                  29
Vår hemgjorda maizchips. 
TATEMADA SALSA (MILD)           19
Mild och fräsh tomatsalsa.
JALAPENO SALSA (HOT)           19
Het jalapenosalsa för den modige. 

 

 DESSERT 
CHURROS             49
Hemgjorda spröda churros serveras med 
smält nutella och vit choklad.

YUZU SORBET                       49
Uppfriskansde yuzusorbet med en fräsch 
citrussmak, serveras med säsongens bär.

3-4 rätter per person rekommenderas
Fräscha råvaror, explosiva smaker & glada färger. Det är Mexikansk mat lagad från grunden med ett 

“sharing-koncept”. Inspirerad av taqueriorna i dom Mexikanska kvarteren med en fusión av det Peruanska köket.

vi har även 
mat för 

dom små!

ASADO            
Långkokt högrev, serveras med 
chilimayo och picklad rödlök. 
CARNITAS            
Lång marinerad fläskkarré serveras 
med chilimayo och picklad rödlök.

SALMON ARDENTE 
Stekt lax serveras med pico de gallo.

COCHINITA 
Långkokt kyckling, serveras med 
chilimayo och picklad rödlök.

ZETAS AHUMADAS         
Stekt svamp i hemgjord chimichurri, 
serveras med chipotlemayo. 

 


