COCKTAILS
Margarita classico

TACOTISDAG

Kicka igång veckan på bästa sätt med
fyra utvalda tacos för 195.- och riktigt
mexig stämning!

CABO AFTER WORK

Runda av jobbveckan ”the Mexican way”
varje fredag kl 16-18 med tacotastiska priser
på mat och dryck!
AW ÖL/VIN/CAVA 49.AW MARGARITA 98.AW TALLRIK 149.Valfria tacos, nachos, salsa och öl,
vin, cava eller alkoholfri dryck 149.-

SOLLÖRDAG

Sol i sinne, mexigt inne! Lördagar kl 16-18.
Med iskalla öl och goda tilltugg från 49.-

KLUBB SCHMÄK

Sköna rytmer, happenings, grymma priser!
Självklart har vi sombreros till alla!
Helger kl 22-01. Snacka inte, kom till Cabo!
ÖL/VIN/CAVA 49.KVÄLLENS DRINK 98.Håll utkik i sociala medier för
kommande event #cabomexican

Tequila arette blanco,
cointreau, lime 115.-

EL AMANTE

Tequila garcia lemon, lime, agave,
jordgubb, chili, mynta, soda 125.-

MARIACHI

Tequila arette añejo, chambord
hallon/björnbär, agave, jordgubb,
citron, äggvita 139.-

MOJITO

Rom, lime, råsocker,
mynta, soda 125.-/245.-

LONG ISLAND

Gin, tequila, rom, vodka, cointreau, citron,
coca cola 125.-/245.-

PINK PEPPER TONIC

Gin, gurka, rosépeppar, tonic 125.-/245.-

LA PANTERA ROSA

Tequila arette blanco, cointreau, lime,
tranbär, kanel, chili, äggvita 125.-

CERVEZA DE LOS MUERTOS

Tequila garcia lemon, agave,
lime, en upp och nervänd sol cerveza
139.-

Oaxaca old fashioned

Tequila don anselmo reposado, mezcal
union, agave, angostura/apelsinbitter,
maraschinobär 149.-

La paloma

Tequila arette blanco, agave, lime,
grapefruktsoda, havssalt 125.-

VIRGIN PABLITO

Agave, jordgubb, citron,
passionsfrukt, äggvita 68.-

Sötsaker

HELADO DE AGAVE

Glass på agave och passionsfrukt (alt.
vegansk sorbet) serveras med pop rocks 99.-

CHURROS

Friterade mexikanska munkar rullade i
limesocker serveras med vit chokladsås 119.-

MEXICAN CHEESECAKE

Nachocrunch med dulce de leche kolasås
och färskostkräm toppas med riven kokos
och guld 95.-

El Perro Negro

Mezcal union joven, averna bitter,
st. germain fläder, ingefära, lime, äggvita,
ätbar blomma 145.-

DULCES

PEQUEÑO O GRANDE

Mezcal Y tequila
Ingen råvara för sprittillverkning tar så
lång tid att odla som agaven. Tequilan är
ursprungsskyddad och görs enbart på blå
agave. Mezcal däremot får göras på olika
agavesorter och bakas oftast under jord, därav
sin rökiga karaktär. Larver i flaskan, salt och
citron är bara försäljningstrick.
Vi är stolta över vårt unika hantverksmässiga
sortiment och serverar drycken i kupade
glas. Perfekt att dricka närsom under kvällen,
kanske med traditionell sangrita till? Vi har
över femtio olika sorter på hyllan. Fråga oss så
berättar vi gärna mer!

Tips från agaverian
Tequila fortaleza blanco 94.-/188.Tequila 7 leguas reposado 98.-/196.Mezcal lágrimas de dolores añejo 109.-/218.-

SWEETS TO SHARE

Churros, glass, färsk frukt, maränger och
tomtebloss, en perfekt dessert att dela med
vänner 85.- per gäst (min 4p)

CAFE
KAFFE med mjölk / socker 32.TE grönt / svart / rött 32.MEXICAN COFFEE

Tequila arette blanco, kahlua,
kaffe, gräddlock 115.-

GRANDE HOT SHOT

Galliano vanilj, kaffe, gräddlock 115.-

