(meny)

NACHOS (VG)

GRUPPMENY

Guacamole & Salsa
85

OSTRAS FRITAS
Friterat ostron med aji amarillo, rödlök,
chili & koriander
45 kr/styck (minimum 2)

CAMOTE FRITO (V)*
Friterad sötpotatis med chimichurri,
valentinamayo & koriander
68

ELOTES (V)*

Majskolv med fetaostkräm, nachokross &
kryddor
42 kr/styck (minimum 2)

COLIFLOR AL HORNO (V)*

Bakad blomkål med fetaostkräm, nachokross &
kryddor
68

Taquitos

(HÅRDA SKAL, SERVERAS I PAR)

FRIJOLES NEGROS (VG)
Röra på svarta bönor, koriander & habanero
med avocadocréme
133

CRUDO
Koreansk råbiff med valentinamayo
143

mariscos
Räk- och snökrabbsröra med jalapeñomayo &
avokadocréme
143

TAQUITOS & CEVICHE
CRUDO

Ceviche

entinamayo
Koreansk råbiff med val

MARISCOS

TUNA NIKKEI

med jalapeñomayo
Räk- och snökrabbsröra
och avokadocréme

Tonfisk, mango, sötpotatis, rädisor,
sesamfrön och canchamajs serverat i en
nikkei-leche
143

s, chulpimajs,
Syrade räkor, sötpotati
at i leche de
ver
ser
rödlök och koriander
tigre

CAMARONES COCKTAIL

HAMACHI TIRADITO
Hamachifisk, sötpotatis, sesamfrön och
gyozakrisp serverat med en amarillo-leche
143

CAMARONES COCKTAIL
Syrade räkor, sötpotatis, canchamajs,
rödlök och koriander serverat i
leche de tigre
129

KONCEPTET YUC!
YUC! är en mexikansk fusionkrog som tar
inspiration från Latinamerika och Asien.
Maten innehåller koriander, chili, vitlök
och annat som gör maten smakrik. Vi
serverar mellanrätter, sharing is caring!
Bara att fråga om du behöver något. Salud!

¡PSST/OJO!

Vi rekommenderar 2-3 rätter/person

Tacos

med aji panca
ANTICUCHERA - Långkokt högrev
d canchamajs
ssa
kro
&
mayo, picklad rödlök
halloumi &
Halloumi y Melocotón - Friterad
en
d rödkål och
svarta bönor med pickla
e
persika- & habaneroglaz
a räkor
äst
sfr
LA BESTIA - Chili- och vitlök
klad
pic
&
o
may
ina
ent
med ananas, val
rödlök

440kr/ person

a sällskapet måste
Minimum 4 personer. Hel
beställa menyn

BUEN O!
H
C
E
V
O
PR
!

Bocaditos

Tacos

DIP

(SERVERAS I PAR PÅ VETETORTILLAS)

Guacamole (VG).....50

CARNITAS DE CERDO
Rostad fläsksida med piña pico, sojamayo,
salladslök & sesamfrön
136

AGUACATE (V)*
Sotad avokado med picklad coleslaw &
valentinamayo
136

ANTICUCHERA

Pico de gallo (VG).....25

Långkokt högrev med aji panca mayo,
picklad rödlök & krossad canchamajs
139

Chimichurri (VG).....30

Valentinamayo(V).....25
Ay ay ay (hot salsa)(VG).....35

Buena berenjena (VG)
Marinerad aubergine med vegansk tzatziki,
veganskt bacon & grillad paprika
139

Pollo de mezcaL

CAMARONES FRITO

Jalapeño- & mezcalmarinerad friterad
kyckling med jalapeñomayo, koriander &
fetaost
139

BAJA FISH TACO
Friterad torskrygg med kimchipicklad
gurka, kimchimayo, habanero feta &
picklad rödkål
146

Friterade räkor med en kimchisås &
picklad coleslaw
143

YUC! POSTRES

fun gusto (vg)

Mexikansk sandwichglass med rostade
hasselnötter, dulce de leche & passionsfruktcoulis
98

Friterade skogschampinjoner, pico de
gallo med rostade valnötter, chimichurri &
picklad rödkål
139

Halloumi y Melocotón (v)
Friterad halloumi & svarta bönor med
picklad rödkål & en persika- &
habaneroglaze
139

Halstrad tonfisk med wakame, gari & jirosås
139

BUÑUELOS

Amarillo pork

Friterade buñuelos med kanelsocker,
vaniljglass & hallonkompott
92

La bestia

Vanilj- & karamellflan med bär och bakad vit
choklad
89

Dragen fläskkarré med pico de gallo,
valentinamayo & picklad rödkål
133

Jiro dreams

DULCE CAJETA

Chili- och vitlöksfrästa räkor med ananas,
valentinamayo & picklad rödlök
143

VEGAN/VEGETARISK:
Rätter märkta med (VG) är veganska.
Rätter märkta med (V) är vegetariska.
Rätter märkta med (V)* kan vi göra veganska.
Fråga oss gällande allergier.

FLAN DE CARAMELO

HELADO DE YOGUR (VG)

Krämig yoghurtglass med varierande smak,
honungsrostade jordnötter och coulis
69

@YUCMEXICAN
#YUCMEXICAN
WWW.YUC.SE

