Kaffe och dessert

Mozzarella- och cheddarost samt tomatsås ingår i alla pizzor
Finns även som glutenfri 1 pers. +15:						

1 pers

3-4 per

ORIGINAL

					

79:-

169:-

HONOLULU

					99:-

Mozzarellaost
Skinka & ananas

GREENS

					

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

PIGGY PIGGY 		

Skinka och champinjoner

				

99:99:-

209:209:209:-

KAFFE/THE							19:ESPRESSO/ CAPPUCCINO
				29:LATTE 							Small 29:Allt vårt kaffe är färskmalet av ekologiska och 			
Large
35:rättvisemärkta kaffebönor

MJUKGLASS I BÄGARE 				Small

15:Med chokladsås, kolasås eller jordgubbssås 			
Large
19:CHOKLATE CAKE 						39:Chokladkaka med grädde/mjukglass.

CHOKLADSUFFLÉ						39:En krämig chokladsufflé med grädde/mjukglass

CHURROS							39:Frasiga spanska bakverk som påminner om munkar i smaken.
Serveras rullade i kanelsocker med varm chokladsås och grädde

KEBAB PIZZA

					

109:-

239:-

109:-

239:-

HOT CHICKEN						109:-

239:-

BBQ CHICKEN

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

CLASSIC SUPREME

				

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

			

		

109:-

239:-

MEXICAN PULLED PORK 				

109:-

239:-

EL PACO FAVORIT

109:-

239:-

					109:-

239:-

						109:-

239:-

YOUR SPECIAL 					109:-

239:-

Marinerad kyckling, lök och paprika

Mexicansk pulled pork, lök, jalapeño, tomat och paprika

				

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

ITALIAN

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

50/50

Drinks

PEPSI, PEPSI MAX, 7UP, ZINGO 			
19:MINERALVATTEN, LÄTTÖL 			
19:FESTIS 20 CL
		
19:ÖL			 55:-/59:VIN			 55:-/glas
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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.

EXTRA KÖTT 					
EXTRA OST/GRÖNSAKER 				

19:14:-

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

Fråga gärna vår personal!

40:29:-

Måndag-Fredag 10.00-20.00 • Lördag 10.00-18.00
Söndag 11.00-18.00

PACO´S, MARIEBERG GALLERIA
Tel 019-26 20 20
www.pacos.se

NACHOS SUPREME 				

GARLIC BREAD				35:-

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

Vitlöksbröd (4 skivor).   

CHEESE NACHOS				35:-

ENCHILADAS 					

Majschips, cheddarostsås och salsa.

NACHOS & GUACAMOLE			

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

39:-

ULTIMATE BURRITO 				

Majschips och färsk guacamole.

BUFFALO CHICKEN WINGS			
Kycklingvingar, pommes frites, örtsås & B.B.Q sås.

49:-

a
Enchilad

TACO SALAD 					99:Friterad vetetortilla fylld med sallad, gurka,
tomat, rödlök, majs, oliver, kyckling/nötfärs, salsa och gräddffil.
Till salladen serveras vitlöksbröd.

MEXICAN CAESAR SALAD

Favorit

Mexican Caesa
r sa-

99:-

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

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

• ONION RINGS, 5ST				
• JALAPENO POPPERS, 3ST 			

25:30:-

Tärnade tomater, gurka, röd lök, olivolja och citron

Friterade jalapenos fyllda med mild cheddarost.

98:-

Carbonara, Bolognese, Vegetarisk, Chicken Bombay.

FÄRSK PASTA & GRILL

98:-

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

Favorit				129:-

LASAGNE BOLOGNESE					109:Paco´s hemlagade lasagne köttfärssås, ostsås, pesto och italiensk ost.
Serveras med vitlöksbröd och sallad.

FAJITAS 					109Grillad strimlad kyckling serveras med tortilla, ris,
guacamole, gräddffil, sallad, salsa och Pico de Gallo*.

SOFT TACOS					

98:-

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

TACO TUBS 					

98:-

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

PACO´S CHILI CON CARNE 			
En verklig specialité – serveras med vitlöksbröd,
örtsås och majschips. Även vegetarisk.

98:98:-

MEXICAN PULLED PORK BURGER 		

105:-

Paco´s marinerade kebab kyckling/nötkött med
pommes frites, sallad, tomat, lök och örtsås

Kids Only

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:-

KYCKLING & POMMES FRITES					

65:-

Skinka/nötfärs/kyckling

Carbonara, Bolognese, Vegetarisk, Chicken Bombay, sallad

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

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

KEBAB TALLRIK 				

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

Inklusive liten läsk, sallad

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

PACO´S GRILL BURGER 			
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119:-

95-

Färsk tortellini pasta i Pacos specialsås (med bacon) 		

Tårtbitar av tortilla med grillad marinerad kyckling/vegetarisk
färs/pulled pork, cheddarost. Serveras med salsa, guacamole,
gräddffil, majschips och sallad.
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Alla pastarätter serveras med vitlöksbröd, pestosås, sallad och italiensk ost.

PACO´S PASTA							

QUESADILLA GRILL Favorit			109:-

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*.
* små tårtbitar av tortilla med cheddarost och färsk koriander.
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98:-

Pasta

105:-

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

KYCKLINGSPETT 				129:Två spett med grillad kyckling.
Serveras med pommes frites eller ris, sallad och örtsås

PACO´S RIBS AND CHICKEN WINGS 		

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

139:-

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

Fråga gärna vår personal!

• NACHO/FAJITAS PARTY
• QUESADILLA/ENCHILADA FIESTA BUFFÉ
• TEX-MEX GRILL BUFFÉ
För mer info se på vår hemsida
www.pacos.se

