
MAIZ MIX PLATE

EL POLLO LOCO 149kr
Långkokt kyckling som har marinerats med chili.

LA VACA LOCA 149kr
Stekt köttfärs marinerad i á la Maiz hemliga recept.

HONGOS (VEG) 145kr
Stekt svamp i chimichurri.

Quesito (VEG) 145kr
Friterad halloumi.

RÖKT LAXTACO 69kr
Rökt laxtartar serveras med stenbitsrom & 
avokadokräm.

AMERICANO 64kr
Stekt köttfärs serveras med chipotlemayo.

BÖNTACO Á LA MAIZ (VEG) 59kr
Mexikansk bönröra serveras med picklad rödlök,  
avokadokräm & ost.

NACHOTALLRIK - 134kr
Nachos med smält cheddarost, köttfärs, bönor, toppas 

med koriander & Pico de Gallo.

VEGETARISK NACHOTALLRIK - 134kr
Nachos med smält cheddarost, vegansk kött, bönor, 

toppas med koriander & Pico de Gallo.

BIRRIA TACOS MED HÖGREV 195kr
Långkokt högrev marinerad i mexikanskt chilli, serveras 
med ost & mexikanskt buljong.

BIRRIA TACOS MED KYCKLING 189kr
Långkokt kyckling marinerad i chilli ancho, guajillo & 
chipotle. Serveras med ost & mexikansk buljong

COCTEL DE CARARONES 125kr
Krämig räkcocktail, serveras med totopos,  
lök & koriander.

CHURROS 65kr
Hemgjorda spröda Churros serveras med  
nutella & vit choklad.

COCTEL DE FRUTAS 69kr
Mixad frukt cocktail.

TORREJAS 79kr
Bröd som vänds i mjölk, ägg, vitt vin, kanel som 
sedan friteras & toppas med en kula glass.

SORBET 65kr
Uppfriskande sorbet med en fräsch smak av 
mango.

CHIPS MED BÖNDIPP - 89krMaiz-chips som serveras med mexikanskt bönröra.
CAMOTE - 64kr Friterad sötpotatis-strips serveras med chipotlemayo.

TOTOPOS - 79krKrispiga Maiz-chips serveras med vår egna guacamole.
MEXICAN HOTWINGS - 89krMarinerade hot-wings i chili texmex-style.

EL VAQUERITO - 179kr
Tunt skivad biff som stekts i oliv & vitlöksolja, serveras 

med aioli & guacamole.

NEW MEXICO - 174kr 
Långkokt kyckling som har marineras med chili, serveras 

med guacamole & chilimayo.

EL VEGO (VEG) - 172kr
Stekt svamp i chimichurri, serveras med guacamole & 

chilimayo.

EL VEGANITO (VEG) - 172kr
Vegansk kött marinerad i chipotlepasta, serveras med 

guacamole & jalapeño salsa.

ASADO 
Långkokt högrevschili med smak av ancho.

CARNITAS 
Långsamt marinerad fläskkarré med en  

touch av lime & kummin.

COCHINITA
Långkokt kyckling som har marineras med chili.

SALMON ARDENTE 
Lax stekt i chili, teriyaki samt en touch av vitlök.

ZETAS AHUMADAS (VEG) 
Stekt svamp i chimichurri.

ASADO
Långkokt högrevschili med smak av 
ancho.

CARNITAS
Långsamt marinerad fläskkarré med 
en touch av lime & kummin.

COCHINITA
Långkokt kyckling som har  
marineras med chili.

POLLO CROCANTE
Kyckling som har marineras med 
lime, kummin & som sedan har 
paneras med panko.

CRISPY FISH
Fisk som har marineras med lime 
kummin & en liten touch av chili som 
sedan paneras i panko.

SALMON ARDENTE
Lax stekt i chili, teriyaki samt en 
touch av vitlök.

CAMARONES ENCHILADOS
Stekta räkor i tomat, chilli, lök,  
paprika & vitlök.

HALLOUMI
Friterad halloumi.

ZETAS AHUMADAS
Stekt svamp i chimichurri.

GARBANZOS
Friterad falafel.

TIRADO VEGANO
Vegansk kött marinerad i  
chipotlepasta, kummin & oregano 
som sedan steks.

QUESADILLAS

CRISPY TACOS

NACHOTALLRIK

BIRRIA

COCTEL DE CARARONES

DESSERT

SIDES

FAJITAS

TORTILLAS

VEGETARISKT

Vi har även mat 

för de små!

Alla tortillas innehåller sallad, koriander, picklad rödlök, majs, 
Pico de Gallo, chilimayo & chili -  3st för 198kr / 1st 75kr

Alla tortillas innehåller sallad, koriander, picklad rödlök, 
majs, Pico de Gallo, chilimayo & chili  - 165kr

Alla Quesadillas innehåller koriander, 
Pico de Gallo, salsa & ost

MAIZMEXICAN
MAIZMEXICAN.SE

Alla Fajitas serveras med sallad, picklad rödlök, Pico de 
Gallo, majs, chili & koriander


