
 
Mellan 72 kr 

Stor 82 kr

Caesar burrito 
Romansallad, körsbärstomater, rödlök, bacon, 
nachoskross, kyckling, parmesanost och hemmagjord 
caesardressing

Chorizo burrito
Romansallad, chorizo, rökig paprika sallad och rostad 
majscréme

Avokado burrito
Romansallad, körsbärstomater, smakrik hemmagjord 
guacamole med granatäpple

Gambas burrito 
Romansallad dressad i limemajonnäs, räkor, chiliflakes, 
majs och mangosalsa 

Minimum 10 portioner per burrito vid beställning
Minimum totalt antal: 20 portioner vid beställning 
Alla burritos går även bra att få som sallad med krispiga 
nachochips. Sallad 85 kr

Burrito box!
20 st av våra stora burritos serveras tillsammans med 
krispiga nachos 
och guacamole 

99 kr / p.p

Burritosen är kalla och är perfekta att servera vid 
större grupper där många skall ha mat samtidigt,
 på resan, till lunch eller när du bara vill äta gott.
Du slipper tänka på tallrik, bestick och serveringsyta!

Soft tortilla tacos levereras med dem kalla tillbehören 
  i skålar och varma rätter i aluminiumformar. 
Detta är ett trevligt sätt att äta på och plockas ihop 
själv av gästerna. 
Välj bland följande rätter:

Lone star chili
Smakrikt långkok på högrev med ljus lager, choklad 
och massa kryddor!
Tillbehör:
Crispsallad, syltad rödlök, gurksticks, gräddfil, 
soft tortilla

129 kr/ p.p
Pulled turkey 
Långkokt kalkon smaksatt med chili, spiskummin 
och kanel
Tillbehör:
Crispsallad, Äpplecoleslaw, hemmagjord chipotlesalsa, 
soft tortilla

125 kr/ p.p
Carnita taco 
Långkokt fläskkarré 
Tillbehör:
Crispsallad, pico de gallo, hemmagjord guacamole, 
het mangosalsa, soft tortilla

125 kr/ p.p
Chipotle pollo 
Chipotle-marinerad  kyckling 
Tillbehör:
Crispsallad, majs & paprikasallad, cashewnötter, 
mexikanskt ris, örtsalsa, soft tortilla

129 kr/ p.p

Minimum antal vid beställning 30 portioner för soft 
tortilla taco meny

BURRITOS SOFT 
TORTILLA TACO

CATERINGMENY
Vi på Miss Fajitas vill gärna erbjuda er våra goda mexikansk inspirerade rätter för ert event, 

lunch, fest, kalas eller middag! Vi gör mycket av vår mat från grunden och hoppas att ni  
kommer att älska det lika mycket som vi gör! Skulle du inte hitta det du behöver på menyn, 

tveka inte att höra av dig för en skräddarsydd meny till just ditt behov.

För beställning eller frågor kontakta oss på 0735-10 69 46 eller catering@missfajitas.se



Serveras på en tapasbricka och är ett trevligt tilltugg 
vid många tillfällen, efter möte, till fördrinken, som förrätt.
Bara din fantasi sätter gränser!

Liten bricka ca 5 portioner
Stor bricka ca 10 portioner

Liten  185kr / Stor  355 kr

Räk & mango ceviche
Limemarinerade räkor med koriander och chili 

Hemmagjord guacamole 
med granatäpple 
Klassisk guacamole med bitar av avokado

Quesadillas
Ostfyllda tortillaklämmor med jalapeño 

Pico de Gallo 
Mexikos nationalsalsa / sallad med finhackad tomat, 
lök, koriander, chili, lime

Tortillachips 
Krispiga majschips 

Rostad majsaioli 
Klassisk aioli som vi smaksatt med det bästa från det 
mexikanska köket

Goda fruktspett med dem bästa meloner och exotiska 
frukterna för säsongen, vit chokladmousse toppat med 
kokos och chokladströssel

Litet fat/ 10 fruktspett ca 5 portioner
Stort fat/ 20 fruktspett ca 10 portioner

Liten 165 kr / stor 310 kr

Alla barns favorit. Klassisk tacos när den är som bäst!

Ingår:
Sallad, gurka, tomat, majs, ost, paprika, ananas
Guacamole, gräddfil, salsa

Välj mellan
Klassisk Tacofärs 
Skivad kyckling 

Mjuka tortillabröd 
Majschips 

69 kr p.p 
Med Festis 75 kr p.p

Minimum antal 10 portioner vid beställning

MEXIKANSK 
MINGELBRICKA LA NINJA

MELON-& 
FRUKTFAT

-  Ordet burrito på spanska betyder liten åsna,   
det tros komma från att det liknar åsnans öra  
eller dem   sovsäcksrullar åsnorna bar på.

-  Tacos är ett samlingsnamn för flera mexikanska  
rätter och är en Tusenårig mat-tradition från soliga 
Mexiko.

-  I Mexiko äts tacos ungefär som vi svenskar äter  
smörgås, det är bara din fantasi och smak som  
sätter gränser.

CATERINGMENY

För beställning eller frågor kontakta oss på 0735-10 69 46 eller catering@missfajitas.se

Er beställning vill vi gärna ha 3 dagar i förväg,  
för att uppnå bästa resultat för planering, inköp och 
personal. Beställer gör du på catering@missfajitas.se


