
Bocaditos 

NACHOS (VG)
Guacamole & Salsa 

85

OSTRAS FRITAS
Friterat ostron på 
Leche de tigre-bädd

45 kr/styck (minimum 2)

CAMOTE FRITO (V)*
Friterad sötpotatis med chimichurri, 

koriander och valentinamayo 
68

Ceviche

NIKKEI
Syrad lax i nikkei-leche, sötpotatis,  

chulpimajs och syrad lök
143 

AY AY AY! LECHE (HET)
Lax, tonfisk och kammussla i vår egna Ay 
ay ay fisk leche de tigre, sötpotatis, 

chulpimajs och syrad lök
143

SETA (VG)
Friterad kantarell, ostronskivling, tofu, 
pumpa puré, röd- & gulbetor, sötpotatis, 

chulpimajs, sojarostade pumpafrön  
och syrad lök 

133 
 
 

 
 

plato 
 

TUNA TATAKI
Halstrad tonfisk serverad med wakame,  
 friterad gari, torkad jalapeño &  

sötpotatis. Serveras med en ponzusås 
149

@YUCMEXICAN

#YUCMEXICAN
WWW.YUC.SE

¡PSST/OJO! 
Vi rekommendera 2-3 rätter/person

(meny)

Taquitos 
(SERVERAS I PAR)

FRIJOLES NEGROS (VG)
Röra på svarta bönor, koriander och habanero. 

Toppad med avocadocréme
133

CRUDO 
Koreansk bifftartar. Toppad med 
valentinamayo & tapiokapärlor

143

mariscos
Räk- och snökrabbsröra i jalapeñomayo.  

Toppad  med avokadocréme & tapiokapärlor
143 

 
BOCADITOS

OSTRAS FRITAS  
Friterat ostron på Leche de ti

gre-bädd 

TAQUITO

CRUDO 
Koreansk bifftartar

BANDERA MEXICANA

(SHOT)

Leche de Tigre Mexicana, Tequila Blanco,  Lima de Grenadina

Tacos

CARNITAS DE CERDO - Rostat sidfläsk 
BAJA FISH TACO - Panerad torskrygg  

SOYCOA - Sojafärs med linser & morot  

Mas Una Pachanga cerveza

DESSERT 

DULCE CAJETA  

Mexikansk sandwichglass 
1 glas bubbel 

660

(alkoholfritt 599) 

 

!

BUEN 

PROVECHO!

Socios Table 
Avsmakningsmeny 

 



CARNITAS DE CERDO
Rostad fläsksida med ananas pico de 

gallo, sojamayo och kinesisk salladslök
136
 

soyCOA (VG)
Sojafärs med linser, morot, guacamole och 

picklad rödkål. Toppad med nachos 
139

Lima cerdo 
Friterad fläsksida med vitlöks/koriander 
mayo, chulpimajs, coleslaw och picklad  

rödkål 
139
 

AGUACATE (V)*
Sotad avokado, picklad coleslaw och  

valentinamayo
136 

 
BAJA FISH TACO

Panerad torskrygg med kimchipicklad gur-
ka, kimchi mayo, habanero fetaost och 

picklad rödkål 
146 

ANTICUCHERA 
Långkokt högrev med aji panca mayo

139 

Pollo Chorizo
Chorizokryddad kycklinglår med vintage 

cheddar, rökt smetana, salsa och picklad 
rödkål 
139 

BIFF AL PASTOR
Sauterad biff med ananas pico de gallo, 
rökt smetana, chimichurri & picklad lök 

146 
 

LA BESTIA
Chili och vitlöksfrästa räkor med  

ananas, valentinamayo och picklad lök
143

Halloumi y Melocotón (v)
Halloumi och bönor i  

persika- och habaneroglaze
139 
 

Tacos
(SERVERAS I PAR I VETETORTILLAS)

 
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.

Konceptet YUC!

YUC! är en mex
ikansk fusionk

rog som tar 

inspiration fr
ån Latinamerik

a och Asien. 

Maten innehålle
r koriander, ch

ili, vitlök 

och annat som gör maten smakrik. Vi 

serverar mellan
rätter, sharing

 is caring! 

Bara att fråga 
om du behöver n

ågot. Salud! 

 YUC! POSTRES 
DULCE CAJETA

Mexikansk sandwichglass med hasselnötter, 
dulce de leche och passionfrukt-coulis

98
PIÑA MEZCAL

Vit chokladmousse med mezcalpocherad  
ananas 
103

CHURROS
Friterade mexikanska churros med socker, 
kanel och chokladsås på mexikansk rom och 

mynta 
98

YUC! SORBET!
Fråga om dagens smak! 

75

DIP
Guacamole (VG).....50

Pico de gallo (VG).....25
Valentinamayo(V).....25
Chimichurri (VG).....30

Ay ay ay (hot salsa)(VG).....35 
Riven vintage cheddar (V)......35


