
Bocaditos

NACHOS (V)
Guacamole & Salsa .....85

OSTRAS FRITAS
Friterade ostron på Leche de tigre-bädd

45 kr/styck (minimum 2)

DIP

Guacamole (V).....50
Pico de gallo (V).....25
Valentinacréme(V).....25
Chimichurri (V).....30

Ay ay ay (hot salsa V).....35

Ceviche

 NIKKEI
Syrad lax i sötsoja och sesam

133

LECHE DE TIGRE 

Tonfisk, lax, kammussla i klassisk leche de 
tigre med sötpotatis och cancha majs

138

DE COCO CREMOSO
Tonfisk, sötpotatis, canchamajs, kokosleche

128

LECHE MORADA
Hälleflundra, sötpotatis, canchamajs, 

lilasötpotatisleche
138

GORDON GEKKO (V)
Friterad tofu, sötsoja, sesam, 

galiamelon och betor (V)
123
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¡PSST/OJO!

Vi brukar rekommendera 
2-3 rätter/person

sides

CAMOTE FRITO (V)
Friterad sötpotatis med chimichurri 

och valentinacremé 
68

AJI TUNA TATAKI
Sesamhalstrad tonfisk, syrlig/het wakame, 

mango, friterad gari, Yucs ponzusås
130

(meny)

Taquitos 
(SERVERAS I PAR)

FRIJOLES NEGROS 
Svartbönscréme med habanero och lök,

avocado creme (V) 
108

MARISCOS 
Räk & snökrabbsröra, jalapeñomayo, avocado-

creme
123

CRUDO 
Koreansk biff tartar, valentinacréme

123
EZEQUITES (V)

Majs och kronärtskockscréme med fetaost
108 Konceptet YUC!

YUC! är en mex
ikansk fusionk

rog som tar 

inspiration frå
n Peru, Latinam

erika, Asien 

och övriga vär
lden. Maten in

nehåller ko-

riander, chili
, vitlök och a

nnat som gör 

maten smakrik.
 Vi serverar m

ellanrätter, 

sharing is car
ing! Bara att 

fråga om du 

behöver något.
 Salud! 



 
CORAZON DE ALCACHOFA (V)

Friterat kronärtskockshjärta,Majs Corn 
saffran/chilichutney,Guacamole, (V)

118 
JIRO DREAMS OF TACOS

Grillhalstrad tonfisk, chili och sesam- 
marinerat sjögräs, Yucs sojasirap, gari

133 
LA BESTIA

Chili och vitlöksfrästa räkor toppad 
med valentinacréme & ananas

133 
AGUACATE(V)

Sotad avokado, syrad coleslaw med jala-
peño toppas med valentinacréme

118 
RIB EYE

Grillad entrecôte, chimichurri, guaca-
mole, picklad röd jalapeño 

133

 
SALMON CRUJIENTE

Rispuffspanerad krispig lax, guacamole, 
amarillocréme

123
 CARNITAS DE PATO

Confiterad anka,fikon 
apelsin/ingefärsmayo, ankskinn

133
MATTIGOL!

Panerad mellankalv, surkål, röd chili, 
rotsellericréme, bacon

128 
MANGO KINGS

Grillad marinerad kycklinglår, papaseca, 
pico de gallo/mangosalsa med chili

128 
AUBERENJENA(V)

Marinerad aubergine med avokado, 
srirachamayo, fetaost, rödkål och mynta 

123

!

BUEN 

PROVECHO!

Tacos
(SERVERAS I PAR I VETETORTILLAS)

VEGAN/VEGETARISK/GLUTEN/LAKTOS: 

Rätter märkta med (V) är vegetarisk. Fråga oss gällande allergier.

Postres

TRES HELADOS

Våra tre hemmagjo
rda sorbetpinnar:

Kokos, Currant & 
Ananas 

85 
TRES LECHES

Klassisk sydameri
kansk kaka gjord 

på tre 

sorters mjölk

95
DULCE CAJETA

Mexikansk sandwic
hglass med hassel

nötter, 

dulce och passion
scoulis

95
FONDANT

Chokladfondant me
d mezcal, smörste

n 

och vaniljglass

110 

SUSPIRO DE PASSION

Latinamerikansk p
assionsfruktsmous

se 

med maräng
90

CUMBIA KAFFE     PACHAMAMA TE

 49/98                 38/78  


