
Authentic Mexican Street Food
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NacoTaco Eat More Tacos



Tacos
Bánh Taco với vỏ tortilla làm bằng 
bột ngô và nhân tự chọn.

Classic folded corn tortilla 
topped with any filling.

Bánh Taco với vỏ tortilla làm bằng 
bột ngô, nhân tự chọn và thêm lớp 
phô mai Mozzarella.

Taco with melted 
Mozzarella cheese.

Cheese Tacos



Tostadas

Burrito Tacos

Bánh Tostadas với vỏ bằng bột ngô 
nướng giòn, ăn kèm đậu nghiền, sour 
cream và nhân tự chọn.

Toasted flat corn tortilla taco.

Bánh Burrito Taco với vỏ tortilla 
làm bằng bột mỳ và nhân tự chọn.

Flour tortilla taco.



Burrito Cheese Tacos

Beef Birria Cheese Tacos

Bánh Burrito Taco với vỏ tortilla 
làm bằng bột mỳ, nhân tự chọn và 
thêm lớp phô mai Mozzarella.

Burrito Taco with mixed melted 
Mozzarella cheese. 

Combo 2 bánh Taco phô mai với nhân thịt 
bò thơm ngon được chế biến vô cùng đặc 
biệt, cùng với nước sốt consome thơm 
ngậy, một sự kết hợp tuyệt vời chỉ có 
tại NacoTaco.

2 cheese tacos with juicy & tender 
shredded Mexican  style beef, fried to 
a slight crispy perfection, topped 
with cilantro and chopped onion, with 
a delicious side of rich consomé (beef 
birria broth) for dipping.



Super Quesadillas

Nachos

Bánh Taco lớn với 2 vỏ tortilla 
làm bằng bột mỳ, ở giữa là phô mai 
và nhân tự chọn.

2 big flour tortillas with mix 
melted Mozzarella and Cheddar 
cheese and any filling.

Bánh Nacho bao gồm: tortilla chips giòn 
được phủ phô mai thơm ngậy, ớt ngâm 
Jalapenos và ăn kèm với nhân tự chọn.

Tortilla chips covered with melted 
cheddar cheese sauce topped with 
pickled jalapeno peppers.  



Queso Fundido

Tortilla chip giòn được phủ phô 
mai thơm ngậy, ăn kèm với 1 phần 
ớt ngâm Jalapenos.

Tortilla chips served with melted 
cheddar cheese sauce for dipping & 
pickled jalapeno peppers on side.  

Tortilla chip giòn ăn kèm với một 
phần phô mai thơm ngậy, hành tây 
và rau mùi.

Mix melted cheese seasoned with onion, 
coriander & any filling of your choice 
and served with tortilla chips.

Jalapeños, Cheese & Chips



Pico & Chips

Tortilla chip giòn ăn kèm với một phần 
đậu nghiền mix chả chay/ thịt heo xay 
được chế biến đặc biệt và trên cùng là 
lớp phô mai thơm ngậy.

Refried beans mixed with our epic tofu 
pastor or chorizo, topped with 
mozzarella cheese & served with 
tortilla chips.

Tortilla chip giòn ăn kèm với 
salad Naco Taco – Pico de Gallo.

Tortilla chips & 
Pico de Gallo.

Tofu/Chorizo Beans



Guacamole & Chips

Tortilla chip giòn ăn kèm với 
Salsa Naco Taco (Đỏ, Xanh, Đen).

Green, Red & Black Salsas 
& tortilla chips.

Tortilla chip giòn ăn kèm với Guacamo-
le (bơ, muối, nước chanh, dưa chuột, 
hành tây, rau mùi và cà chua).

Avocados, salt, a squeeze of lime, 
onions, cucumber, cilantro, and chopped 
tomato. Served with tortilla chips.

Salsa & Chips



Chicharrón

Beef Birria Super Quesadilla

Bì heo chiên giòn ăn kèm với 
chanh, salsa (Đỏ, Xanh).

Seasoned fried pork skin & pork 
belly served with Limes, Green and 
Red Salsas.

Bánh Taco lớn với 2 vỏ tortilla làm 
bằng bột mỳ, ở giữa là phô mai và nhân 
thịt bò được chế biến theo công thức 
đặc biệt của Naco Taco – Beef Birria.

2 big flour tortillas with mixed 
melted Mozzarella and Cheddar 
cheese filled with our epic signature 
Beef Birria.



Bánh Taco phô mai với vỏ tortilla làm 
bằng bột ngô, nhân là tôm được chế 
biến đặc biệt mang đậm hương vị 
Mexico, kết hợp với một lớp Guacamole, 
topping là salad và sốt Chipotle.

Grilled shrimp cheese taco soaked in 
Chipotle Mexican Chillies, Garlic, 
Oregano & Olive Oil, a layer of our epic 
Guacamole, topped with Shredded Red 
Cabbage Salad & Chipotle Mayo.

Bánh burrito cuộn với nhân 
tự chọn bất kỳ.

Rolled burrito with any 
filling of your choice.

Shrimp Chipotle Cheese Taco

Mini Burrito



Tortilla bột mỳ kẹp phô mai. Flour tortilla filled with 
melted Mozzarella cheese.

Bánh Carlota (bánh quy, 
sữa, quế và chanh).

Biscuit pie w/ creamy 
lime filling.

Cheese Quesadilla Bites

Mexican Lime Carlota



Sữa gạo Mexico (sữa gạo, 
quế, vanilla).

Rice milk tea, cinnamon, vanilla.

Trà chanh Hibiscus. Sweet hibiscus ice tea 
with a hint of lime.

Horchata

Hibiscus



Beer, Lime & Salted Rim.

Beer, Lime, Salt, Pepper, Tabasco 
Sauce & Worcestershire Sauce.

Michelada

Cubana



Clamato

Naco Bia

Beer, Clamato Juice, Lime, Salt, 
Pepper, Tabasco Sauce, Worcester-
shire Sauce.

Bia Pilsner.
Bia Passion Fruit Pilsner.
Bia Imperial IPA.



Mezcal Cocktails

Margaritas

Mezcal, syrup and other 
ingredients based cocktail.

Tequila, Triple Sec, 
Lime Juice, Syrup. 

Classic, Hibiscus, Guava, Tamarind, 
Strawberry, Cucumber, Orange Jalapeño, 
Passion Fruit, Blueberry, Coffee.
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