MENY

Grillade vetetortillas med kyckling,
ost & ruccola.
Grilled wheat tortillas filled
with chicken, cheese and arugula.

Tillbehör favoritos!
Gör livet ännu godare.
GUACAMOLE
HOT CHEE SE
SALSA FRE SCO
GRÄDDFIL/ MAJS Sourcream/corn
BÖNDIPP Bean dip
TEXAS CHILI
EXTRA NACHOS

QUE SADILLAS

Serveras med sallad, nachos,
gräddfil, salsa och guacamole.
Served with salad, nachos,
sourcream, salsa and
guacamole.

Regular/Grande

Såklart kan du
få alla rätter
VE G O ST Y LE !

QUE SADILLA
SOLO

CLASSICO TACO SALAD

Välj mellan köttfärs, kyckling, bönor eller chili veggie.
Med majs, ost, hot-sås och dressing.
Salad with minced meat, chicken, beans or chili veggie.
Topped with corn, cheese, hot sauce and dressing.

Våra majstortillas unicó! Gratinerade med valfri
fyllning och riven ost. Serveras med nachos och
krispig sallad.
Corn tortillas, with the filling of your choice and
grated cheese. Served with nachos and salad.

CHIPOTLE CHICKEN SALAD

Ljummen kyckling, sallad, ruccola, majs, rödlök och
koriander. Serveras med fetaost och chipotledressing.
Chicken, salad, arugula, corn, red onions & cilantro.
Served with feta cheese and chipotle dressing.

ENCHILADA ORIGINAL
Grande
CHICKEN ENCHILADA
BEAN ENCHILADA
CHILI VEGGIE ENCHILADA

Vill du veta priser och vad som
serveras på just din Taco Bar, gå in
på www.tacobar.se/priser, eller ta
en genväg och scanna QR-koden här
bredvid. Hope to see you soon!

På vissa av våra restauranger
serverar vi iskall Corona, smakrika
viner och Margaritas mucho bueno.
Goda alkoholfria drycker hittar du
självklart alltid.Vill du veta vad
som serveras på just din Taco Bar?
Scanna QR-koden pronto!

ADIREKT
MUST TRY
FRÅN VÅR TAQUERIA

Nuevo fantasticó! Du måste helt enkelt prova våra
galet goda Soft Tacos. Lagom små, härligt softa och
fyllda med godsaker. Inte för att skryta men vi tror
att det kan vara tacos los mejores del mundo =
kanske världens bästa tacos. Vilken blir din favorit?

LOco NICE ORDlISTA

Soft Taco language:
CARNITAS = Den mexikanska motsvarigheten till Pulled Pork.

Fläskkarré hickoryröks low slow, i låg temperatur i ca 10 timmar.
Det möra köttet dras isär och blandas med en mexikansk sås med
smak av smokey chipotle och spiskummin. Resultatet blir en trådig,
mör och sötspicy härlighet du bara måste prova.

SHREDDED BEEF = Fint marmorerad högrev hickoryröks i

ca 17 timmar till perfektion. Det betyder att köttet blir mer än mört.
Köttet dras isär och blandas med en riktig cowboy-BBQ-sås för att
få det saftigt och smakrikt. Precis så som man vill ha det i
amerikanska södern. Yiiiha!

PINK PICKLED ONIONS = Ett äkta texmexrecept från Kalifornien.
Färsk rödlök blandas med koriander, syrlig limejuice och chili
till en pink bit av himlen. Harmonierar perfekt med shredded
beef och salt fårost som ofta används i texmexmat. Lika lovely
att se på som nice att äta.

Nuevo! Lovely tasty single
tacos. Soft eller crispy
– it’s up to you!

TEXAS CHILI BURRITO
ORIGINAL TACO

AFTER RD
SHOPP
– YOU DESHA
ERVE A SOFTING
TACO

RD WORK
AFTER HAYO
URSELF
– TREAT OFT TACO
S
WITH A

Burrito grande: Valfri burrito

serveras med nachos,
guacamole & salsa.
Burrito of your choice,
served with nachos,
guacamole and
salsa.

PINK TACO

Shredded beef, smulad fetaost
och pink pickled onions.
Shredded beef, feta cheese
and pink pickled onions.

BBQ TEXAS TACO

Shredded beef, ost, rödlök och färsk koriander.
Shredded beef, cheese,red onions and fresh cilantro.

SPICY HABANERO TACO

Kyckling, spicy habanerosås, gräddfil, ost.
Med rödlök och färsk koriander.
Chicken, spicy habanero sauce, sour cream, cheese,
topped with red onions and fresh cilantro.

APPLE CHIPOTLE TACO

Carnitas, apple-chipotle salsa, gräddfil, ost, toppas med
rödlök och färsk koriander.
Carnitas, apple chipotle salsa, sourcream, cheese,
topped with red onions and fresh cilantro.

SOFT TACO

Regular: 3 tacos, nachos, salsa & guacamole.
VÄ LJ 2 VA R I A N T E R I M E N Y N OVA N.
Pick 2 different kinds of tacos from the menu
above.
CLASSIC CRISPY TACO

only
at

CHILI VEGGIE BURRITO

Carnitas, guacamole, ost, rödlök
och färsk koriander.
Carnitas, guacamole, cheese, red
onions and fresh cilantro.

Grande: 4 tacos, nachos, salsa & guacamole.
AFTER A HARD BOSS DAYTACO
– WEEP & THEN EAT A SOFT

BURRITO ORIGINAL
CHICKEN BURRITO

GUACAMOLE = Vår egen unika gucca kommer direkt från ett
område i Mexico som heter Uruapan Michoacan. Vi plockar
våra avocados där de är som bäst för säsongen och allt
blandas med vår egen superhemliga blandning av
kryddor. Mucho bueno!

Tunnbrödrulle á la Mexico! Tortilla med ost,
bönor, sallad, hot-sås och valfri fyllning.
Tortilla with cheese, beans and salad.

FROM OUR

Med ost, sallad, majs och hot-sås Välj mellan köttfärs,
kyckling, bönor och chili veggie.
Served with cheese, salad, corn and hot sauce. Choose
between minced meat, chicken, beans or chili veggie.

Mucho bueno älskade favoriter!
Always tasty since 1983!

NACHO DE LUXE
Regular/Grande

Nachos gratinerade med kryddig köttfärs och ost. Toppas
med krispig sallad, gräddfil och hot-sås.
Nachos, spicy minced meat and grated cheese. Topped with
salad, sourcream and hot sauce.

MEX MIX
Taco och Enchilada fyllda med kryddig köttfärs. Serveras
med krispiga nachos och en böndipp med hot-sås och
gräddfil.
Taco and enchilada filled with spicy minced meat. Served
with nachos, bean dip, sour cream and hot sauce.

TEXAS CHILI
Chiligryta på högrev och bönor. Med nachos, sallad,
gräddfil, salsa och soft vetetortilla.
Chili with beef and beans, served with nachos, salad,
sourcream, salsa and a wheat tortilla.

Lite mindre rätter med grande smak!

DIPPTALLRIK

Crunchiga nachos med tre olika
dippar; hot cheese, böndipp och
tomatsalsa.
Dip plate: Nachos
served with three dips; hot
cheese, bean dip and salsa.

TACOTALLRIK

Spröda majschips gratinerade med riven ost och kryddig
köttfärs.
Nachos with grated cheese and spicy minced meat.

Två tacos fyllda med köttfärs
och sallad. Serveras med
böndipp och nachos.
Taco plate: Two crispy tacos filled
with spicy minced meat and salad.
Served with bean dip and nachos.

BBQ RIBS

KID’S ESPECIALE

NACHOTALLRIK

330 g hickoryrökta BBQ-ribs, salsa, nachos, guacamole
och gräddfil.
330 g hickory smoked BBQ-ribs, nachos, salsa, guacamole
and sourcream.

Enchilada, nachos och sallad.
Dryck ingår.
Enchilada, nachos and
salad. Drink included.

