Alla pastarätter serveras med vitlöksbröd, pestosås, sallad och italiensk ost.

PACO´S PASTA							95:Carbonara, Bolognese, Vegetarisk, Chicken Bombay.

FÄRSK PASTA & GRILL

Favorit				139:-

Toppad med kyckling eller vegitariskt spett Färsk tortellini pasta i
Pacos specialsås (med bacon) 		

Paco’s hemlagade lasagne 				

109:-

BARN PIZZA OCH DRYCK 					

65:-

KIDS PASTA OCH DRYCK 					

59:-

KIDS TACO OCH DRYCK 					

65:-

PACOS PANCAKE OCH DRYCK 					

49:-

KIDS BURGER OCH DRYCK 					

65:-

KÖTTBULLAR & POMMES FRITES				

65:-

köttfärssås med bacon, ostsås, pesto och italiensk ost.
Serveras med vitlöksbröd och sallad.

Skinka/nötfärs/kyckling

Carbonara, Bolognese, Vegetarisk, Chicken Bombay, sallad

Nötfärs/Vegetarisk eller Kyckling, salsa, riven ost, gräddf il, sallad och tacochips
Pannkakor, glass, chokladsås/jordgubbssås/kolasås

Corona 33 cl						64:Negra Modelo 33 cl					64:Carlsberg Hof 33 cl			
		
54:Falkon exp. fat						54:Eriksberg 50 cl.						64:Brooklyn Lager 35 cl					64:Brooklyn Brown Ale 35 cl 				
64:Carlsberg Alkoholfri					39:Cider Somersby 33 cl					54:Xider 27,5 cl							54:-

				Glas 	Flaska
Jacob´s Creek Shiraz Cabernet 			
69:- 259:Organic. South Eastern Australia.

Campo Viejo Ecologico. Tempranillo. Rioja. Spanien.
79:- 315:Zonin Ripasso Superiore Valpolicella.Italien.			398:-

Hamburgare av nötkött, dressing, sallad och pommes frites.			
Inklusive liten läsk, sallad

KYCKLING & POMMES FRITES					65:Inklusive liten läsk, sallad

KAFFE/THE							25:ESPRESSO							35:CAPPUCCINO	
						35:LATTE 								37:VANILLA ice cream						54:Vaniljglass med chokladsås eller hallonsås

Chokladsufflé 						59:En krämig chokladsufflé/fondant med hallonsås

Churros							49:Frasiga spanska bakverk som påminner om munkar i smaken.
Serveras rullade i kanelsocker med varm chokladsås och grädde

PEPSI, PEPSI MAX, 7UP, ZINGO
		
24:MINERALVATTEN, LÄTTÖL
		
24:FESTIS 20 CL	
			
19:Vatten							5:-

Jacob’s Creek Unoaked Chardonnay. 		

69:-

259:-

Moselland Organic. Mosel-Saar-Ruwer.Tyskland.Riesling.
Campo Viejo Viura Tempranillo Blanco. Rioja. Spanien.

69:75:-

270:299:-

Jacob´s Creek Shiraz Crisp Rosé

64:-

239:-

Campo Viejo Cava Brut Reserva. Rioja. Spanien. 		

295:-

South Eastern Australia.				

Shiraz Australia.

Prova någon av våra fantastiska Margaritas och tequilas!
Classic Margarita 5cl					109:Frozen Margarita 5cl					119:
Frozen Strawberry Margarita 5 cl			
129:Altos Plata/Resposado					24:-/cl
Patrón Blanco/Resposado/AÑEJO				32:-/cl
Avion Silver 						32:-/cl
1800 Blanco/AÑejo						35:-/cl
Azulejos Skelly/Talavera				
55:-/cl

JÄRNTORGET • Tel 019-10 10 46
facebook.com/pacosjarntorget

NACHOS SUPREME 				98:-

CHEESE NACHOS				35:Majschips, cheddarostsås och salsa.

Välj mellan nötfärs/kyckling/vegetarisk färs.
Majschips, sallad, gräddffil, cheddarost-sås & salsa.

GARLIC BREAD				39:-

ENCHILADAS 					109:-

Vitlöksbröd (4 skivor).   

NACHOS & GUACAMOLE			
Majschips och färsk guacamole.

Buffalo Chicken Wings

		

Kycklingvingar med färsk selleri, morötter eller
pommes frites. Serveras med B.B.Q sås och örtsås.

JalapeNo Poppers & Onion Rings
Friterade jalapeños fyllda med mild cheddarost
och lökringar. Serveras med salsa och gräddffil.

39:-

59:59:-

Best of all (2 pers)

129:-

En plocktallrik av quesadillas, kycklingvingar, jalapeño
poppers, lökringar, färsk guacamole, salsa och majschips

Välj mellan grillad kyckling, pulled pork och grönsaksblanding.
Serveras i vetetortilla med ris, guacamole, salsa,
majschips, chilimajo och Pico de Gallo.

a
Enchilad

Mexican Caesa
r salad

Friterad vetetortilla fylld med sallad, gurka,
tomat, rödlök, majs, oliver, kyckling/nötfärs, salsa och gräddffil.
Till salladen serveras vitlöksbröd.

MEXICAN CAESAR SALAD

Favorit

129:-

Marinerad grillad kyckling eller räkor med romansallad, tomat
och rödlök, Paco´s limedressing, caesardressing,
italiensk ost, färsk guacamole och gröna oliver.
Serveras med varm quesedilla.

la
l
i
d
a
Ques

					89:-

189:-

HONOLULU

					99:-

229:-

Skinka & ananas

99:-

229:-

				

99:-

229:-

Tårtbitar av tortilla med grillad marinerad kyckling/vegetarisk
färs/pulled pork, cheddarost. Serveras med salsa, guacamole,
gräddffil, majschips och sallad.

STARS							109:-

249:-

PACO´S CHILI CON CARNE 			

Sea Special

					

109:-

249:-

Sunny Side

					

109:-

249:-

Mexicana 						149:-

299:-

119:-

KEBAB PIZZA

109:-

249:-

279:-

CLASSIC SUPREME

109:-

249:-

HOT CHICKEN						109:-

249:-

BBQ CHICKEN

FAJITAS 		

kyckling 149:beef
Grillad strimlad kyckling/beef serveras med tortilla, ris,
guacamole, gräddffil, sallad, salsa och Pico de Gallo.

189:-

TACO TUBS 					109:-

GREENS

Zuccini, aubergine, färska champinjoner,
paprika, rödlök, oliver och tomat

PIGGY PIGGY 		
Skinka och champinjoner

Taco tubs fyllda med nötfärs, kyckling, vegetarisk färs eller pulled
pork. Serveras med sallad, guacamole, chilimajo gräddffil, salsa och
Pico de Gallo.

QUESADILLA GRILL Favorit			119:-

98:-

kyckling/pulled pork 109:f isk 119:Soft tacos fyllda med kyckling/pulled pork/ffisk/grönsaksblandning,
sallad, guacamole, chilimajo, Pico de Gallo och ost.
Serveras med majschips och salsa

MEXICAN PULLED PORK BURGER 		

Mexicansk pulled pork, sallad, tomat, rödlök och BBQ-sås
Serveras med bröd, pommes frites, chilimajo och coleslaw.

Combo Plate (2pers)

Favorit		

Skinka, salami						
Tonf isk, räkor, paprika och lök

SOFT TACOS

l
Gril

Strimlad biff och kyckling med grönsaker. Serveras med tortilla, ris,
friterade jalapenos fyllda med cheddaros och lökringar, guacamole,
salsa, gräddffiil, majschips + Pico de Gallo.

Bacon, champinjoner, rödlök och köttfärs
Marinerad biff och paprika

					

Paco´s marinerade kebab kyckling, toppas med sallad,
färska tomater, jalapenos, lök och örtdressing efter gräddning

				

Salami, köttfärs, champinjoner, lök, paprika och tomat
Tandoori-marinerad kyckling, paprika, lök och tomat

			

		

109:-

249:-

MEXICAN PULLED PORK 				

109:-

249:-

				109:-

249:-

					109:-

249:-

Marinerad kyckling, lök och paprika

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COLESLAW 					
POMMES FRITES/MAJSCHIPS 		
RIS/BÖNOR 					
VETETORTILLA 				
GUACAMOLE 					
EXTRA SÅS/SALSA 				
EXTRA KÖTT/KYCKLING/VEG.		
JALAPENO					
EXTRA GRÖNSAKER 				
SIDE SALLAD 				
PICO DE GALLO 				
BEARNAISESÅS				
PACOS FRESH SALSA				

20:20:20:15:25:15:25:15:19:29:20:20:39:-

*Pico de Gallo = Tärnade tomater, gurka, röd lök, olivolja och citron.

PACO´S GRILL BURGER 			

124:-

Paco´s hemmagjorda specialkryddade burgare av 150g svenskt
nötkött, sallad, tomat, ost, rödlök, salsa, chilimajo och BBQ-sås.
Serveras med bröd, pommes frites och coleslaw.
Alt. vegetarisk hamburgare

é
ff
u
b
g
Hel
0
12.30-16.0
Lördag

119:-

3-4 per

					

En verklig specialité – serveras med vitlöksbröd,
örtsås och majschips. Även vegetarisk.

TACO SALAD 					119:-

1 pers

ORIGINAL

Mozzarellaost

ULTIMATE BURRITO 				109:-

59:-

Quesadillas

Små tårtbitar av tortilla med cheddarost, färsk
koriander, salsa, guacamole, gräddffil och majschips.

Välj mellan nötfärs/kyckling/vegetarisk färs/pulled pork.
Vetetortilla, sallad, ris, bönor, gräddffil, ost och salsa.

Mozzarella- och cheddarost samt tomatsås ingår i alla pizzor
Finns även som glutenfri 1 pers. +19:						

KYCKLINGSPETT 				149:-

Mexicansk pulled pork, lök, jalapeño, tomat och paprika

EL PACO

Favorit

Nötfärs eller vegetarisk färs, salsa, guacamole,
vitlökssås och majschips

ITALIAN

Två spett med grillad kyckling.
Serveras med &klyftpotatis, pommes frites eller ris, grönsaker
och örtsås

Salami, tomat, rödlök, paprika, italiensk ost och pesto

						109:-

249:-

PACO´S RIBS AND CHICKEN WINGS 		

YOUR SPECIAL 					109:-

249:-

EXTRA KÖTT	
					19:EXTRA OST/GRÖNSAKER 				
14:-

40:29:-

Härligt grillade ribs, gyllenbruna och frasiga kycklingvingar med
pommes frites eller klyftpotatis, coleslaw, grönsaker och vår
goda B.B.Q sås

179:-

Paco´s Steak 				229:-

Grillad och marinerad biff. Serveras med pommes Frites eller
klyftpotatis eller grönsaker, salsa, och skysås. Välj mellan chilimajo
eller vitlökssmör.

Paco´s Mix

Favorit 				249:-

Grillad och marinerad biff, kyckling och revbenspjäll. Serveras med
pommes frites eller klyft ,grönsaker, salsa och skysås. Välj mellan
chilimajo eller vitlökssmör.

50/50

Kombinera två olika varianter på samma pizza					
Välj 5 valfria ingredienser, mozzarellaost ingår alltid.
Välj mellan följande: Skinka, salami, nötfärs, kyckling, räkor, bacon,
färska champinjoner, paprika, ananas, majs, tomat, lök,
jalapeño, extra mozzarella, italiensk ost.

Vi har vegetariska alternativ och rätter som passar för
gluten- och laktosintoleranta.

Fråga gärna vår personal!

