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ANTOJITOS
Smårätter

PIMIENTOS DE PADRÒN
Små gröna sauterade paprikor med havssalt 69.MEX BALLS
Friterade ostbollar med färsk chili och het tomatsalsa 99.FRITAS NARANJA
Orange sötpotatispommes slungade i riven ost och örter
serveras med srirachamajonnäs 79.QUESO FRITO
Friterad halloumi med gurksalsa 89.CORN COBS
Majskolvar rullade i färskostkräm
med heta kryddor och örter 79.POLLO LOCO
Heta kycklingvingar, svarta
sesamfrön och färskostkräm 119.CHORIZO ROULETTE
En smakupplevelse för dig som får chorizotacon med
Världens starkaste chilifrukter. Vi serverar 4 minitacos
varav en superhet 119.-

KÖKETS FAVORITER
Stor träplanka med kökets utvalda
smårätter, friterad ost,chips, salsas,
paprikor och majs, perfekt att dela med
vännerna kring bordet 395.-

SALSAS ON THE SIDE
GUACAMOLE 65

SYRAD GRÄDDE 25

PICO DE GALLO 30

srirachamajonnäs 25

ROJA PICANTE 25

AOUCH (hot hot hot) 35

TACOS

CEVICHES Y TOSTADAS

Suveräna tacos serveras i par på traditionella
majstortillas eller vetetortillas

CABO CEVICHE
Vit fisk marinerad i lime, chili och koriander
toppad med mangosalsa och färsk frukt serveras
med chips på kassavarot 129.-

piña
Friterad halloumi med grillad ananas och
guacamole 119.-

Mexikanska klassiker med en twist

TOSTADA GAMBAS
Vitlöksfrästa räkor på krispiga majstortillas
toppade med mango och het tomatsalsa 139.Tuna TOSTADA
Chilimarinerad tonfisk på krispiga majstortillas
toppade med srirachamajonnäs och gurksalsa 139.-

PLATITOS
En halv huvudrätt

ensalada de sandía
Vattenmelon och jordgubbar serveras med
halloumikrutonger och jordgubbsvinegrette 119.quinoa bowl
Quinoasallad med pico de gallo, färsk frukt,
mangosalsa och hetta 129.pink tuna
Sotad tonfisk med färsk chili, chimichurri och
picklad rödlök 155.cabo signature chili
Långkok på högrev med choklad och chili serveras
med syrad grädde och majsnachos 129.flanco fajita
Trancherad flankstek på en rustik bädd av fräst lök
och paprika serveras med chimichurri 155.enchilada
Rullad vetetortilla med hett långkok på nötkött
och bönor toppad med pico de gallo, smält ost och
örter serveras med syrad grädde 119.-

cauliflower
Rostad blomkål med
pico de gallo och friterad koriander 109.panko aguacate
Pankofriterad avokado med
syrad morot och srirachamajonnäs 119.fish tacos
Friterad vit fisk med limeaioli,
djävulshår och mangosalsa 119.panko prawns
Pankofriterade räkor med srirachamajonnäs och
teriyakisås 129.al pastor
Strimlat fläskkött från spett med grillad ananas och
het röd tomatsalsa 119.sudado
Högrev med choklad och chili serveras med syrad
grädde och salladslök 129.EL FLANCO
Trancherad flankstek med chimichurri och syrad
rödlök 129.-

TRY´EM ALL
Prova alla våra suveräna tacos
serveras på STOR träplanka med chips och
mexiga tillbehör 495.(8 tacos, rekommenderas för 2p)

Läskande
JARRITOS MEXIKANSK SODA

Guava, mango, ananas, lime,
mandarin, grapefrukt 69,LÄSK / MINERALVATTEN / JUICE

Coca cola, cola zero, sprite, fanta 34.-

VIN
CAVA
Spanien, Codorníu Ecológica EKO
Cava passar till ”nästan” allt… 89.-/390.Spanien, Codorníu Ecológica EKO alkoholfri
Lyxigt alkoholfritt bubbel! 69.-/295.-

Pink grapefrukt soda

Three cents 49.-

VITT

öl på Fat
heineken 5,0% 69.pivo hoppy pils 5,3% 79.dubble barrel ale 5,0% 79.easy jack ipa 4,5% 79.-

öl på flaska

Chardonnay Cono Sur, Organic EKO Chile
Passar perfekt till vår mexiga meny 84.-/396.Petit Chablis Domaine, Louis Moreau Frankrike
Ett premiumvin med hög friskhet 118.-/515,Riesling, La Vue Australien
Prova till våra lite hetare rätter 89.-/390.Sauvignon Blanc, Trapiche Argentina
Gott innan maten eller till snacks 79.-/345.-

sol cerveza mex 4,5% 59.dos equis xx mex 4,5% 79.cucapa pale ale mex 5,8% 94.cucapa blond ale mex 4,5% 94.daura damm gluten free esp 5,4% 79.heineken non alcoholic 0,0% 69.easy rider ipa non alcoholic swe 0,4% 59.-

cider på flaska
strongbow äpple 5% 69.briska hallon och vinbär 4,5% 59.briska hallon och vinbär alkoholfri 0,5% 45.-

RÖTT
Bonarda, Estacíon 1883 Argentina
Ett fylligt vin och Cabos egna favorit! 89.-/390.Malbec Imago, Petit Verdot Argentina
Argentinas nationaldruva i ett riktigt bra “pratvin”
79.-/345.Rioja Coto Vintage, Crianza Spanien
Klassiskt, välbalanserat och väldigt gott till ost 89.-/390.Tempranillo, Carodorum Roble Spanien
Vinet från det lilla familjebryggeriet 89.-/390.Valpolicella Ripasso DOC, Torre Del Falasco Italien
Italiensk elegans! 118.-/515.Zinfandel Uncle Zin, Appassimento Italien
Hög karaktär med lång eftersmak 96.-/420.-

Får ni mexfeeling?
SOMBRERO 70 / LÖSMUSTASCH 30 / PONCHO 395 /
TEQUILA & MEZCAL BOK 225
Dela gärna er bästa bild med oss #CABOMEXICAN

Välkomna till Cabo! En mexikansk fusion taqueria
med suveräna tacos, lyxiga agavecocktails och sköna
rytmer. Prata med oss vid allergier eller specialkost!

Seleccìon Especial, Reserva 2012 Spanien
Ett riktigt kraftpaket med mycket själ! 135.-/590.-

CHIPS Y SALSA

Gott att börja kvällen med!
NACHO STOPLIGHT
Krispiga majstortillas med röd
tomatsalsa, gul mangosalsa
och grön gurksalsa 99.-

NACHO CHEESE
Majsnachos med ostsås och
inlagda jalapeños 119.YUCCA GUCCA
Yuccachips på Kassavarot
med guacamole 99.-

