Bienvenido a mercado mexico!
Börja gärna med någon av smårätterna och välj sen mellan våra tacos, quesadillas,
tostadas och enchiladas, för en hel måltid.
Eller fråga efter vår 3 tacos-meny där du får tre olika sorters tacos.

smårätter
Guacamole med majstortillachips | 95kr

J G Nachotallrik med ostsås, bönor, majs, picklad lök och salsa macha | 125kr
Ceviche på kolja, tomatillo och jalapeño | 105kr
Räkcocktail | 115kr
Tonfisktostada med chilimajo, avokado och sesamfrön | 95kr

tacos
3 tacos på majstortillas bakade i vårt eget tortillabageri.
Välj en av fyllningarna nedan.
Carnitas | 185 kr
Birria | 195 kr
Confiterat fläskkött. Långbakat högrev
med guajillo-chilibuljong.

Aguacate | 190 kr G
Hongos | 175 kr v Pescado | 195 kr G
Avokadotaco med
Blandad svamp G Fisktaco med colecole-slaw,
med sojamajo och
slaw, chipotlemajo
chipotlemajo och
krispig ostronskivling. och mangosalsa.
mangosalsa.

Gobernador | 195 kr
Vitlöksfrästa räkor
med karamelliserad
lök och chipotlemajo.

quesadillas
2 quesadillas på majstortilla med smält ost och en av fyllningarna ni väljer.

Carnitas | 195 kr
Confiterat fläskkött.

Birria | 205 kr
Långbakat högrev.

Pollo | 195 kr
Kyckling

Hongos | 185 kr
Blandad svamp.

Gobernador | 205 kr
Vitlöksfrästa räkor.

tostadas
3 tostadas (crispy tortilla) med en av dessa toppings.
Tuna | 210 kr G
Sojadoppad tonfisk
chilimajo, avokado och
sesamfrön.

Hongos | 175 kr (v)
Svarta bönor, svamp,
silverlök, koriander,
färskost och crèma.

Pollo | 185 kr
Kyckling, bönor,
silverlök, koriander, ost
och crèma.

enchiladas
Våra enchiladas är gjorda på majstortillas med kyckling eller svamp, dränkta i en
enchiladasås och serveras med färskost, crême fraiche och silverlök.
Kyckling | 205
kr

Svamp | 195 kr

(v)

desserter

G Churros med chokladsås | 95kr

Flan med vaniljglass och karamelliserade mandlar | 95kr
v Sorbét | 75kr

G Gluten v Vegansk (v) Kan fås vegansk J Jordnötter

Andra allergier? Meddela oss.

