Para picar

Välkomna till Cabo - En mexikansk FUsion taqueria med suveräna
tacos, lyxiga agavecocktails och sköna rytmer.
Prata med oss så hjälper vi er vid allergier/specialkost!

SMÅRÄTTER | Finger food
MAMMUT GRANDE 45
Drinktilltugg
Stora gröna mammutoliver
Green mammoth olives
Pimientos de padron 69
Mexikansk favorit
Sauterade små gröna paprikor med havssalt
Sauteed green pimiento peppers with sea salt
Yucca gucca 95
Krämig avokadoröra
Rotfruktschips på kassavarot med guacamole
Cassava chips with guacamole
NACHO CASERO 79
Homemade totopos
Majsnachos, salsa roja picante och pico de gallo
Corn nachos, salsa roja picante and pico de gallo
Nacho BERACO 95
Say cheeeese!
Friterade majstortillas med smält ost och jalapenõs
Fried corn tortillas with melted cheese and jalapenõs
FRITAS NARANJA 69
Pommes på bästa sätt
Orange sötpotatispommes slungade i ost och örter
med het chipotle mayo
Orange sweet potato fries with cheese, herbs and
spicy chipotle mayo
PANKO PRAWNS 110
Dippa och doppa
Pankofriterade räkor med salsa roja picante
Pankofried prawns with salsa roja picante
Queso frito 89
Halloumi mexican style
Friterad halloumi med pico de piña
Fried halloumi with pico de piña
Curado 65
Perfekt till ett gott glas rött
Lufttorkad chorizo iberico
Air dried chorizo
Manchego con membrillo 85
Den lilla osttallriken
Lagrad manchego ost med kviten marmelad
Manchego cheese with quince marmalade

Får ni mexfeeling?
SOMBRERO 70 / LÖSMUSTASCH 30 / PONCHO 395 /
TEQUILA & MEZCAL BOK 225

PLATITOS
MEXIKANSKA rätter MED fusion TWIST
mexican food fusion style
Burrata bowl 145
Italiensk fusion
Buffelmozzarella med somriga tomater och salsa verde
Buffalo mozzarella with tomatoes and salsa verde
ENSALADA CABO 145
Summer vibes
Blåmusslor marinerade i vitlök, koriander och lime,
pankofriterade gambasräkor, romansallad och guacamole
Blue mussels marinated in garlic, coriander and lime,
panko fried prawns, roman salad and guacamole
Tostada de ceviche colombiano 139
Frisk och syrlig
Limemarinerade räkor serveras på krispig majstortilla
Lime marinated shrimps served on crispy corn tortilla
Atun crudo 165
Tonfisktartar
Tunt skivad tonfisk serveras med guacamole,
inlagd ingefära och chipotle mayo
Thin sliced tuna served with guacamole,
pickled ginger and chipotle mayo
Anticucho de pollo 119
Mexiga kycklingspett
Marinerade kycklingspett serveras med kål,
pico de gallo och salsa roja picante
Marinated chicken skewers served with cale,
pico de gallo and salsa roja picante
Signatur chili 129
Cabos klassiska högrevsgryta
Pulled högrev med choklad och chili,
syrad grädde och krispiga majstortillas
Slow cooked beef with chocolate and chili,
sour cream and fried corn tortillas

Torre de cabo 395:-

Hela havet stormar!
Svårt att välja? Prova Cabos lyxiga torn i tre våningar med
kökets favoriter för dagen, rekommenderas för 2 gäster
A little bit of everything, chefs choice of the day,
recommended for 2 guests

TACOS
2 tacos på vetetortillas ELLER MAJStortillas
2 tacos on wheAt or corn tortillas

Cubano 95

Vegansk goding
Svartbönragu toppad med syrad
rödlök och sötpotatis Julien
Black bean stew topped with pickled red onions and sweet
potato Julien

PIÑA 129

Let´s taco bout how awesome this taco is!
Friterad haloumi, guacamole och pico de piña
Fried halloumi, guacamole and pico de piña

Chile fritters 115

Fusion poppers
Majs, jalapeño, koriander och cheddarfritters
toppas med pico de gallo
Corn, jalapeño, coriander and cheddar poppers
with pico de gallo

POLLO LOCO 125

Den galna kycklingen
Pankoslungad kyckling med pico de piña
Panko fried chicken with pico de piña

Chorizo 120

Mexikansk korv med bröd
Stekt chorizo med lök, paprika, selleri och vitlök,
Cherryvinäger Jeres och Cabo aioli
Pan fried chorizo with onions, peppers, celery and garlic,
Cherry vinegar Jeres and Cabo aioli

al pastor 109

Äkta street food från spett, även känd som tacons taco
Strimlad nattbakad karré på rapsgris,
salsa roja picante och grillad ananas
Shredded night baked pig,
salsa roja picante and grilled pineapple

SALSAS ON THE SIDE

MERA SALSA POR FAVOR! | add some delicious salsa 25:-/st
Pico de gallo
Klassisk finhackad tomatsalsa

Limeaioli
Syrlig goding

Salsa verde
Olja med färska örter

Aouch
Som namnet så gör den lite ont… våga prova
världens hetaste chilifrukter

Roja picante
Het röd salsa
CHIPLOTLE MAYO
Het chipotle mixat med Thailandsvibbar

Extra

Crema agria
Krämig och mild syrad grädde

Lime 15:-

Salsa de queso
Ostdipp på smält cheddar
Pico de piña
Söt, frisk & stark ananassalsa

Guacamole 65:Majsnachos 30:Yuccachips 30:-

VINo

Läskande
JARRITOS MEXIKANSK SODA
Lime | Guava | Ananas | Mango | Mandarin |
Grapefrukt 69:JUICE / LÄSK / MINERALVATTEN
Kallpressad äpplejuice | Coca Cola | Cola Zero |
Sprite | Fanta | Grythyttans mineralvatten 34:-

öl på Fat

CAVA
Cava Codorniu EKO Spanien 89:-/390:Cava kan drickas till nästan allt…
Cava Codorniu EKO alkoholfri Spanien 69:-/295:Lyxigt alkoholfritt bubbel!

VITT

heineken 5,0% 59:pivo hoppy pils 5,3% 79:double barrel ale 5,0% 79:easy jack ipa 4,5% 79:-

Sauvignon Blanc Trapiche Argentina 69:-/299:Cabos ”mingelvin”

öl på flaska

Riesling La Vue Australien 108:-/475:Fruktigt - prova gärna till våra hetare rätter

sol cerveza 4,5% 49:dos equis xx 4 ,5% 79:MARIA BONITA BLOND 5,0% 89:MARIA BONITA DUNKEL 5,0% 89:cucapa pale ale 5,8% 94:cucapa blond ale 4,5% 94:daura damm gluten free 5,4% 79:heineken non alcoholic 0,0% 49:easy rider ipa non alcoholic 0,4% 69:-

cider på flaska
briska Hallon & vinbär 4,0% 59:briska Hallon & vinbär alkoholfri 0,5% 45:-

Chardonnay Cono Sur EKO Chile 84:-/369:Med hög syra passar vinet perfekt till vår mexiga meny

Rosé
Miradou Frankrike 89:-/390:Ljust och friskt

RÖTT
Malbec Imago Argentina 69:-/299:Argentinas nationaldruva i ett riktigt bra ”pratvin”
Tempranillo Carodorum Roble Spanien 89:-/390:Från den lilla familjeproducenten, exklusivt för Cabo
Bonarda Trapiche Argentina 108:-/475:Ett fylligt hyllningsvin och vårt bästa tips!
Zinfandel Uncle Zin Italien 128:-/560:Italiensk elegans, hög karaktär med lång eftersmak

Boka EVENT
Vill ni boka födelsedagsklubben, ska ni anordna
en Svensexa/möhippa, hålla ett företagSevent eller
bara komma på härlig mexig fiesTA?! Maila oss på
boka@cabotaqueria.se

Vi gillar era mexiga bilder, tagga oss gärna #cabotaqueria

Följ oss på instagram/facebook för
kommande happenings!

