
ANTOJITOS
Smårätter

 

NACHO GRANDE............................................... 115
Krispiga majsnachos med roja picante (GF, MF, V)

CHEFS GUACAMOLE......................................... 130
Chips på kassavarot med underbar guacamole    
(GF, MF, V)

QUESO FRITO......................................................95
Friterad halloumi med salsa pepino (GF)

MEX BALLS.......................................................... 95
Friterade ostbollar med röd chili, grön chili och 
roja picante (GF) 

FRITAS NARANJA............................................... 60
Pommes frites på orange sötpotatispommes med 
sriracha mayo (GF, MF, V byt ut mayo)

PIMIENTOS DE PADRON.................................. 75
Små gröna sauterade paprikor med havssalt      
(GF, MF, V)

AGUACATE SNACKS........................................... 95
Pankofriterad avokado med sriracha mayo         
(MF, V byt ut mayo)

PLATITOS
Mindre huvudrätter

 

ENSALADA DE MAIZ......................................... 95
Rostad majssallad med limeaioli                         
(GF, MF, V byt ut aioli)

SIGNATUR CHILI............................................... 140 
Långkok på högrev med choklad och chili, krispiga 
majstortillas och syrad grädde (GF) 

TOSTADA GAMBAS......................................... 130
Vitlöksfrästa räkor på krispig majstortilla toppad 
med pico de gallo och roja picante (GF, MF)

TOSTADA ATUN............................................... 140
Chilimarinerad tonfisk på krispig majstortilla 
toppad med sriracha mayo och salsa pepino      
(GF, MF) 

CABO CEVICHE................................................ 145
Ceviche på vit fisk marinerad i lime, chili och 
koriander toppad med granatäpple och apelsinzest 
serveras med chips på kassavarot (GF, MF) 

QUESADILLA VERDE....................................... 105 
Stekt vetetortilla med bönragu, ost och                   
pico de gallo

ENCHILADA CHILI .............................................115
Vetetortilla med hett långkok på nötkött, toppas 
med pico de gallo, smält ost och örter serveras med 
syrad grädde (GF)

TAKE AWAY PASTOR........................................ 130
Mexikansk kebab på fläskkött, grillad ananas, hetta 
och salsa roja serveras med majsnachos (GF, MF) 

TAKE AWAY FLANCO....................................... 140
Trancherad flankstek med chimichurri, rostad 
majs, syrad morot serveras med majsnachos       
(GF, MF) 

TAKE AWAY CORDERO ...................................140
Grillat strimlat lamm med färskost och inlagda 
jalapeños serveras med majsnachos (GF) 

MOJOS
Salsas och tillbehör

 

GUACAMOLE....................................................... 65
Avokado, paprika, lök, koriander, tomat och lime 
(GF, MF, V) 

CHIMICHURRI..................................................... 40
Persilja, chili, olja, lök och citron (GF, MF, V)  
SALSA PEPINO ...................................................40
Gurka, spiskummin, mynta och grön chili           
(GF, MF, V) 

PICO DE GALLO................................................. 40
Tomat, paprika, chili, lök, koriander och lime

(GF, MF, V) 

ROJA PICANTE.................................................. 40
Het röd tomatsalsa (GF, MF, V) 

SRIRACHA MAYO............................................... 35
Het majonnäs med srirachasås (GF, MF)

SYRAD GRÄDDE................................................. 20
(GF)

GRILLAD ANANAS.............................................. 45
(GF, MF, V) 

AOUCH................................................................. 45
Massvis av chilifrukter, precis som namnet så gör 
den lite ont, vågar ni prova?! (GF, MF, V) 

EXTRA NACHOS................................................. 50
Krispiga majsnachos (GF, MF, V) 

EXTRA YUCCACHIPS......................................... 50
Chips på kassavarot (GF, MF, V) 

TrAbestick & servetter 20 kr
Äta ute i parken eller under bar 

himmel? Vad mysigt! Cabo jobbar 
hårt med ett hållbart arbetssätt och 

klimatsmarta förpackningar, välj 
därför till bestick och servetter bara 

om ni behöver så är vi alla snälla 
mot miljön.



Cabo är en mexikansk fusion taqueria med 
suverän mexmex mat! Genuina smaker blandas 

med råvaror från hela världen. Nötfritt, glutenfritt, 
mjölkproteinfritt eller veganskt? We have it all!

Rätterna är anpassade i storlek efter våra take away 
förpackningar och därför kan priserna skilja sig åt 

från ordinarie meny.

Platensgatan 5, Linköping | 013-106402 | 
www.cabomexican.se | boka@cabomexican.se

DULCES
Sötsaker

 
CHURROS............................................................120
Friterade mexikanska munkar rullade i chilisocker 
serveras med vit chokladsås

TRUFA DE CHOCOLAT.......................................55
Chokladtryff el på rökig mezcal och heta känslor
(GF)

MEXICAN TAPAS 

Hola! Vi levererar gärna mexig cater till företag 
och större sällskap. Kökets bästa mexikanska 

tapas med nachos & salsas, välj ett av följande tre 
alternativ (minimum 10 personer)

Vegan mextapas 275kr/pp
Rostad majs, sauterade gröna paprikor, friterad 
avokado och grillad ananas serveras med nachos 
och olika salsas (MF, V) 

Enchilada mextapas 285kr/pp
Orange sötpotatispommes, sauterade gröna 
paprikor och enchiladas med hett långkok på 
nötkött, bönor, smält ost, pico de gallo och örter 
serveras med nachos och olika salsas

Queso & gambas mextapas 325kr/pp
Friterad ost, chilimarinerade gambasräkor och 
sauterade gröna paprikor serveras med nachos och 
olika salsas (GF)

Får ni mexfeeling går det utmärkT att 
även köpa med en… 

SOMBRERO ...................................................80kr
LÖSMUSTASCH.............................................. 50kr
PONCHO.......................................................495kr
TEQUILA & MEZCAL BOK.......................... 295kr

 
Dela gärna er bästa takeawaybild med 
oss #CABOMEXICAN

GF = glutenfritt | MF = mjölkproteinfritt | 
V = veganskt | Allt på menyn är nötfritt, 
chokladtryffeln kan dock innehålla spår 
av nötter


