DESAYUNOS / Mexikansk frukost

54. HUEVO A LA OSTOS .

.VG.LF.(GF)........................... 165:-

Mexikansk äggröra med lök, tomat, jalapeño och krispiga tortilla

Välkomna till en härlig mexikansk helgtradition!
Frukost på Fridas, som i Mexiko, börjar med bryggkaffe eller te.
Till det serveras ett hembakat pan dulce (mexikanskt fikabröd)
och säsongens fruktsallad med granola och yoghurt som topping.
Detta ingår i samtliga följande frukosträtter!

strimlor. Serveras med svartbönsröra, guacamole och rostat
bröd. Familjerecept från kusinerna!!
55. HUEVOS DEL CHEF .

.(LF).(GF)............................ 175:-

Vår kökschefs variant på huevos rancheros. Två stekta ägg i röd

¡Buen provecho!

chilisås på en friterad majstortilla med svartbönsröra.

50. DESAYUNO CONTINENTAL .V.VG.LF............................... 99:Påfyllning på säsongens fruktsallad samt ett glas
nypressad apelsinjuice.

Toppad med skinka, cheddarost, gröna ärtor, färskost och
avokado. Serveras med rostat bröd.
56. HUEVOS DIVORCIADOS .

.VG.LF.GF........................ 175:-

Skilda ägg! Två stekta ägg, det ena i röd chilisås det andra i

51. CHILAQUILES

grön, på en lätt stekt majstortilla. Toppad med hemmagjord

Mexikanernas favoritfrukost. Krispiga majstortillas i röd
eller grön chilisås

. Serveras med svartbönsröra.

färskost och crème fraîche.
Serveras med svartbönsröra och rostat bröd.

Toppad med färskost, crème fraîche, lök och avokado.
Välj din favorit:
A. Naturales (klassiska utan tillägg) ... (V).VG.(LF).GF

155:-

B. Con huevo (med ett stekt ägg) ............ VG.(LF).GF

165:-

C. Con pollo (med pulled kyckling) .............(LF).GF

175:-

D. Con res (med nötkött fajitas) ...............(LF).GF

175:-

E. Fridas (med kyckling och stekt ägg) .........(LF).GF

185:-

F. Diegos (med nöttkött och stekt ägg) .........(LF).GF

185:-

EXTR AS
60. PAN DULCE .V.VG.LF........................................st/ 35:Hembakat mexikanskt fikabröd.

52. ENCHILADAS
En av Mexikos mest typiska rätter. Tre lättstekta majstortillas
i röd

eller grön chilisås

. Fyllda med ditt

val av champinjoner eller pulled kyckling. Toppad med

61. JUGO DE NARANJA .V.VG.LF.GF.................................. 45:Ett glas nypressad apelsinjuice.
62. MALTEADA DE CAJETA .VG.GF.................................... 55:-

hemmagjord färskost, crème fraîche, lök och avokado.

Cajeta-milkshake, gjord på cajeta-glass från Gettergod Gelato.

Serveras med en cazuelita svartbönsröra.

(Cajeta: mexikansk kola gjord på getmjölk)

A. Champiñones (med champinjoner) ....... (V).VG.(LF).GF

175:-

B. Con pollo (med pulled kyckling) .............(LF).GF

185:-

53. SINCRONIZADAS

63. ANNAT ÄN BRYGGKAFFE?
Espresso ............ 32:-

Dubbel espresso .......... 35:-

Capuccino ........... 45:-

Kaffe Latte ............... 45:-

Två vetetortillas fyllda med ost och ett av alternativen nedan:
A. Para niños (ost och skinka, utan topping) ........(LF)

125:-

B. Pibil-soya (långkokt soja i achiotesås) .....V.VG.(LF)

175:-

C. Cochinita Pibil (långkokt fläsk i achiotesås) .....(LF)

175:V Veganskt

Toppas med guacamole, pico de gallo-salsa och

Mild

syltad rödlök. Välj stark eller mild syltad rödlök.

Medelstark

VG Vegetariskt

Stark

LF Laktosfri

( ) Går att beställa som

GF Glutenfri

