
Hópar 8 manns og fleiri

Við bjóðum upp á þrjá mismunandi matseðla og þarf hópurinn að koma sér 
saman um hvaða seðill er valinn. Seðilinn þarf að staðfesta með minnst 
tveggja daga fyrirvara. Ef gefið er val um forrétti eða aðalrétti á seðlum þarf 

að staðfesta fjöldann í hverjum rétt. 

Ef þú hefur spurningar eða athugasemdir ekki hika við að vera í bandi.

HÓPSEÐLAR

SEÐILLÞriggja rétta
FORRÉTTUR
Rækju tostada 

Pönnusteiktar tígrisrækjur, blómkál, maís,  
granatepli, pistasíur

AÐALRÉTTUR 
Nautalund 

Grilluð nautalund (200g), graskersfræ-mole,  
bakað grasker, whiskey & chipotle sósa 

EÐA

Grillaður túnfiskur
Achiote marineraður túnfiskur, avókadó & myntu agua chile, 

pikkluð vatnsmelóna, pico de gallo, crunchy plantain

EFTIRRÉTTUR
Chocoflan 

Vanilluflan með súkkulaðibotni, karmellusósu, rjómi 

9.990 kr. á mann

veldu á milli
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HÓPSEÐLAR

Réttirnir koma á borðið til að deila  
~ Mexican family style ~

Fimm rétta

SMÁRÉTTIR 
Túnfisk Tostada 

Túnfiskur, pikkluð vatnsmelóna, avókadó, ponzu sósa,  
truffle & yuzu mayo, crunchy plantain 

Rækju Tostada 
Pönnusteiktar tígrisrækjur, blómkál, maís,  

granatepli, pistasíur 

Nauta quesadilla 
Nauta skirt steik, shiitake sveppir,  
pikklaður rauðlaukur, mex-ostur 

Kjúklinga Fajitas 
Chipotle adobo kjúklingur, mangósalsa

Fajitas er borið fram með tortilla kökum, guacamole,  
svörtum baunum m. chorizo, nopales kaktus salati,  

sýrðum rjóma, salsa, pico de gallo og mex-osti 

EFTIRRÉTTUR 
Chocoflan

Vanilluflan með súkkulaðibotni,  
karmellusósu, rjómi 

10.490 kr. á mann

SMÁRÉTTASEÐILL
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Inniheldur jarðhnetur



Sex rétta 
SMÁRÉTTASEÐILL

SMÁRÉTTIR 
Túnfisk Tostada 

Túnfiskur, pikkluð vatnsmelóna, avókadó, ponzu sósa,  
truffle & yuzu mayo, crunchy plantain 

Bleikju tostada
Bleikja í mangó leche de tigre, bleikjuhrogn,

pitaya & habanero pico de gallo, crunchy kassavarót

Taco Al pastor 
Grillaður adobo grísahnakki, ananas, pikklaður rauðlaukur,  

avóadó purée, amarillo sósa, kirsuberjatómatar 

Taco de carne asada 
Nauta skirt steik, pikklaður rauðlaukur, avókadó purée,  

ferskur ostur, salsa macha, maís salsa 

Kjúklinga quesadilla 
Adobo kjúklingur, maís, pikklaður jalapeño,  

svartar baunir m. chorizo, blómkál, mex-ostur 

EFTIRRÉTTIR 
Chocoflan

Vanilluflan með súkkulaðibotni, karmellusósu, rjómi 

10.990 kr. á mann

Réttirnir koma á borðið til að deila 
~ Mexican family style ~
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HÓPSEÐLAR



Sex rétta 
FERÐ TIL MEXÍKÓ

 
Túnfisk Tostada 

Túnfiskur, pikkluð vatnsmelóna, avókadó, ponzu sósa,  
truffle & yuzu mayo, crunchy plantain 

Rækju tostada
Pönnusteiktar tígrisrækjur, blómkál,  

maís, granatepli, pistasíur

Taco de pollo 
Chili mole & stokkrósar kjúklingur, avókadó purée með vínberjum  

og pistasíum, salsa roja, crema, plantain crumble

Taco de carne asada 
Chili mole & stokkrósar kjúklingur, avókadó purée með vínberjum  

og pistasíum, salsa roja, crema, plantain crumble

Grísasíða
Graskers-pipian, chicharron, tamarindo, tortillur

EFTIRRÉTTIR 
Chocoflan

Vanilluflan með súkkulaðibotni, karmellusósu, rjómi 

9.990 kr. á mann

HÓPSEÐLAR
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