Bienvenido a mercado mexico!
Vår meny är inspirerad från våra egna resor i Mexico och egna favoritrecept.
Vi byter de olika fyllningarna till våra tacos och quesadillas med jämna mellanrum
beroende på säsong och inspiration.
Börja gärna med någon av våra smårätter under tiden som vi tillagar era tacos, quesadillas eller enchiladas.

smårätter
Funkar fint att dela på

v Guacamole med majstortillachips | 95kr

v Majstortillachips med salsas (husets röda, grön taquera, guacamole) | 95kr
J G Nachotallrik med ostsås, bönor, majs, picklad lök och salsa macha | 120kr
Övriga smårätter

v Vegetarisk tostada med guacamole och rädisa i tomat- & chilisås | 55kr
G Tonfisktostada med chilimajo, avokado och sesamfrön | 70kr
G Fisktaco med cole-slaw, chipotlemajo, mangosalsa och koriander | 65kr
Ceviche på rödtunga med mango och granatäpple | 105kr

tacos
3 TACOS PÅ MAJSTORTILLAS BAKADE I VÅRT EGET TORTILLABAGERI.
VÄL J EN AV FYLLNINGARNA NEDAN.

Serveras med salsa, silverlök, koriander och lime, precis som på taqueriorna i Mexico.

Carnitas | 175 kr
Birria | 175 kr
Confiterat fläskkött och
Långbakat högrev
chicharron.
med guajillo-chili-buljong.

Papitas | 165 kr
Potatis med crême
fraiche, ost och salsa.

Gobernador | 180 kr
Vitlöksfrästa räkor med
karamelliserad lök och
chipotlemajo.

v Hongos | 170 kr
G Blandad svamp
med sojamajo och
krispig ostronskivling.

quesadillas
2 QUESADILLAS PÅ MAJSTORTILLA MED SMÄLT OST OCH EN AV FYLLNINGARNA NI VÄL JER.

Serveras med salsa, crèma, färskost, silverlök och koriander.

Carnitas | 190 kr
Confiterat fläskkött.

Birria | 190 kr
Långbakat högrev.

Papitas | 180 kr
Potatis med crême
fraiche, ost och salsa.

Gobernador | 195 kr
Vitlöksfrästa räkor.

Hongos | 185 kr
Blandad svamp.

enchiladas
Våra enchiladas är gjorda på majstortillas med kyckling eller svamp, dränkta i en
enchiladasås och serveras med färskost, crême fraiche och silverlök.
Kyckling | 195
kr

(v) Svamp | 185 kr

desserter

G Hemmagjorda churros med chokladsås | 95kr

Flan med vaniljglass och karamelliserade mandlar | 95kr

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

Andra allergier? Meddela oss.

