CABO MINI MARGARITA 49

En syrlig mexig cocktail, perfekt att börja kvällen med!

CHEFS GUACAMOLE 115

Krämig avokado, en klassiker som serveras med majsnachos,
på tisdagar brukar vi även avslöja vårt tacotastiska recept...

TISDAGSTACOS 99

2 utvalda tisdagstacos på vete eller majstortillas,
genuina mexikanska smaker blandas med
fusion från hela världen

Taco betyder på spanska bunt eller kloss. Burrito
betyder liten åsna.
Den största tacon någonsin lagades den 20 november
2011. Den var 75 meter lång och fylld med långkok av
fläskkött.
Amerikanen Joey Chestnut vann $5000 efter att han
ätit 53 tacos på 10 minuter i en tacoätartävling i
Puerto Rico.
”Så har du mycket salsa?” är ett mexikanskt uttryck
man använder för att ifrågasätta om någon är lika
tuff som han eller hon påstår.
På 80-talet tog sig sångaren Taco Ockerse upp på
Billboardlistan. Han tyckte själv att han var hetare
än salsa.
Svenskar äter mest tacos i hela Europa tillsammans
med Norge. Hela 85% äter tacos regelbundet och 55%
väljer att göra det på fredagar.
Vin passar perfekt till tacos! Välj generellt ett
FRUKTIGT vin till hetare rätter och ett syrligt vin till
syrligare rätter.
På University of Kentucky kan du studera tacokunskap
och lära dig allt om tacos.
Tacon uppfanns omkring år 1000 och 500 f Kr som en
sorts ätbar sked.
Medelmexikanen äter över 60 kg tortillas per år.
Tacos är ett samlingsnamn för ett sätt att äta olika
maträtter i ett bröd bakat på majs eller vete.
Tortillan for ut i rymden när astronauten John
Glenn satte den på menyn för rymdfarkosten
Discovery år 1998.
Det första mexikaner stoppar i kundvagnen när de
handlar är nötkött, sedan tortillas och sedan öl.
På 50-talet började tacos bli tjusigt och till och med
smyga sig in på eleganta restauranger.
Restaurang Pujol i Mexico City serverar endast
genuin mexikansk mat och har rankats som 17:e bästa
restaurang i världen.
Det vi äter i Sverige och kallar för tacos är
egentligen texmex, en amerikansk variant av den
mexikanska tacosen.

