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Velkommen til Café Pitstop Idestrup. Sammensæt dit eget Mexicanske drømmemåltid. 
Vælg din base, dit fyld og dit tilbehør. Så klarer vi resten.

Nachos     70,-

pitstop burger

pitstop 
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pitstop 
shawarma

pitstop falafel
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guacamole
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hakkekød
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Tacos     60,-
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85,-

85,-

75,-

75,-

burrito     75,-

Nachos er chips lavet ud af mejsmel og stegt 
i 100% solsikkeolie dækket af smeltet rød 
cheddarost. Når du vælger Nachos som din 
base får du også hjemmerørt sour cream 
dyppelse og vores hjemmelavede Pico de Gallo 

salsa. 

Smag vores fantastiske gourmetburger med 
lokal økologisk Limousine oksefars fra lokale 
kødkvæg. Blød og saftig Brioche bolle smurt 
med hjemmelavet mayo, frisk tomat og vores 
signatur hjemmesyltede rødløg. Burgeren top-
pes med smeltet cheddar ost og tykke skiver 
bacon. Lad dine smagsløge blive overvældet 
af Pitstop Burgeren. Serveres med rustikke 
pomfritter krydret med havsalt og rosmarin og 
dertil en dyp af hjemmelavet mayonnaise

Prøv vores spicy mexicansk inspireret burger 
smurt med hjemmelavet chili mayo, hjemme-
lavet salsa cheddar ost og jalapeños. Serveres 
med vores pomfritter og hjemmelavet 
mayonnaise

Hvis du savner en fantastisk Shawarma på 
Sydhavsøerne så finder du den her. Spidsstegt 
lammekød med hjemmesyltet rødkål, hjemme-
lavet tahini dressing, hummus og hjemmelavet 
tabouli. Dette er en autentisk shawarma der 
virkelig kæler for smagløgene.

Er du til vegetarisk eller vegansk kan du 
her i Pitstop smage en falafel ud over det 
sædvanlige. Hjemmelavet tabouli, hummus og 
hjemmelavet tahinidressing.

Pitstops hjemmelavede Carnitas får mund-
vandet til at løbe med langtidssimret svine-
bov fra frilandsgrise på Lolland. Kødet bliver 
marineret i Cola som de gør i Mexico City og 
bliver kogt ud over 6 timer ved lav varme. 
Lauerbærblade og peber giver let varme, og 
det møre svinekød smelter på tungen og har 
et lavt fedtindhold.

Chipotle kyllingen er til dig som elsker den 
dybe smag af god autentisk chili. Metoden 
er simpel. Vi langtidskoger store kyllingbryster 
med Chipotle chilier importeret fra Mexico, 
tomat, eddike og vores egen mexicanske kryd-
deriblanding. Denne ret er stærk og skylles 
bedst ned med en kold sommerøl eller en frisk 
cocktail som Margharita eller Mojito

Her i Pitstop bruger vi noget af Danmarks 
bedste hakkede oksekød, nemlig økologisk 
frilandskød fra lokale Limousine kødkvæg. Hvis 
du vælger hakkekød kan du selv vælge om det 
skal være mildt eller stærkt.

Er du til det stærke? Få jalapeños til alle vores 
retter uden merpris.

Vores Guacamole er frisk. Så frisk at vi 
bogstaveligt talt tager avocadoen ud af skallen 
og laver den til bestilling. 
Lime, koriander/persille, tomat, løg og spids-
kommen. Mums.

Få en lille skål Nachos med hjemmelavet 
salsa med til din menu.

Få en ordentlig skude af vores fantastiske 
grovfritter med hjemmelavet mayo. Fritterne 
er af hele kartofler med skræl og krydres let 
med rosmarin.

3 Tacos med frit valg af kød i den enkelte taco. 
Prøv hele vores sortiment eller ta’ 3 af din 
yndlings. Alle tacos serveres med hjemmelavet 
salsa, lime og chteddar ost. Dette er nok den 
mest autentiske mexican food-truck oplevelse 
syd for hovedstaden.

Er du sulten? Prøv vores monsterburritos 
med langtidskogte frijoles negros, ris, kød og 
hjemmelavet salsa. Vi svitser cheddarost fast 
på brødet som giver det en fantastisk smag 
af stegt ost. Dette er det nye fyrtårn for Café 
Pitstop Idestrup.
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