— TAPEOH!!! —
Kalamataoliver

— MINDRE OCH HUVUDRÄTTER —
(V)

2,95 €

Olivas de Kalamata

Grillade grönsaker med romescosås

(V)

7,70 €

Parrillada de verduras a la plancha con salsa romesco

Våra pommes frites med het sås

(V)

4,90 €

Nuestras patatas bravas

Bläckfisk på galiciskt vis med potatis och paprikapulver

12,90 €

Pulpo a la gallega con patata y pimentón

Potatisbomber fyllda med kött, serveras med het sås och aioli

Stekta små bläckfiskringar från stranden

Hemlagade skinkkroketter (4 st.)

4,90 €

Croquetas caseras de jamón (4 uds.)

8,80 €

7,40 €

(V)

9,90 €

6,95 €

6,95 €

Jamón de bellota D.O. Guijuelo cortado a mano

Secreto ibérico de bellota "Joselito" Guijuelo
Oxfilé med stekt foie gras från anka

11,90 €

Solomillo de ternera con foie de pato a la plancha

Friterat ägg med potatis och chorizokorv, Riojastil

6,95 €

Huevo frito con patatas y chorizo de La Rioja
(V)

4,90 €

Grillspett med marinerad kyckling med soja- och sesamsås

7,80 €

Hemlagad hamburgare med foie gras från anka och pommes
frites

11,90 €

Stekt entrecôte (225 g) från nöt, serveras med grönsaksmix
(V)

Spanska serranoskinka, toppkvalitet, D.O. Guijuelo,
handskuren

7,90 €

11,60 €

Dagens grönsakskräm

(V)

Crema de verduras del día

(V)

1,70 €

Coca de pan con tomate y aceite de oliva virgen

— EFTERRÄTTER —

— SALLADER —

Vår chokladcoulant med olivolja och flingsalt . 5,25 €
(V)

7,20 €

Ensalada de verdes con nueces, pasas, parmesano y vinagreta

13,90 €

och det är tänkt att man ska dela på tapasrätterna

5,90 €

TILL DENNA MENYN PASSAR
DET BRA ATT DRICKA:

(V)

7,80 €

SALTIMBANQUI, Verdejo (D.O. Rueda) Vitt

14,90 €

MÁS QUE DOS, Albariño (D.O. Rías Baixas) Vitt

19,60 €

AZPILICUETA, Tempranillo (D.O. Rioja) Rött

15,30 €

ABADÍA S. QUIRCE (D.O. Ribera del Duero) Rött

16,60 €

SANGRÍA PÅ RÖTT VIN / MOUSSERANDE CAVA

16,70 €

Nuestro coulant de chocolate con aceite de oliva y sal
Äppeltatin (äppelkaka) . 4,95 €

Ensalada de queso de cabra con tomate y pipas

(V)Vegetariska rätter

Tatín de manzana
Crème brûlée . 4,45 €

9,40 €

Crema Catalana
Crepe med vaniljkräm och choklad . 3,95 €

Dados de salmón marinados con salsa de soja y ponzu
Rökt lax, torkade tomater, escarollsallat och olivmajonnäs

Secreto ibérico de bellota "Joselito" Guijuelo

Entrecot de ternera a la plancha con verduritas (225g)

Jamón de bellota D.O. Guijuelo cortado a mano (50g)

Marinerade laxtärningar med soja- och Ponzu-sås

Fläskrullad Pata Negra, "Joselito" Guijuelo

Hamburguesa hecha a mano con foie de pato y patatas

Queso manchego de oveja en aceite de oliva

Sallad med getost, tomater och solrosfrön

Krispiga räkor med tartarsås

Crujiente de gambas con salsa tártara

Menyn är för minst två personer

Pimientos de Padrón fritos con sal maldon

Grönsallad med valnötter, russin, parmesanost och vinägrett

Pimientos de Padrón fritos con sal maldon
Våra pommes frites med het sås

Brochetas de pollo marinadas con salsa de soja y sésamo

Alitas de pollo crocantes con salsa de sésamo

Stort, platt bröd "Coca" med tomat och olivolja Extra Virgin

Spanska serranoskinka, toppkvalitet, D.O. Guijuelo, handskuren

Nuestras patatas bravas

Kyckling-croquante med sesamsås

Manchegoost av fårmjölk med olivolja

Variation av tapasrätter

Friterade Padrón-paprikor med flingsalt

Camembert frito con salsa de frutos rojos (3 uds.)

Friterade Padrón-paprikor med flingsalt

21,90 € PER PERSON

Ventresca de atún en aceite de oliva con tomate de temporada

Crujiente de gambas con salsa tártara
Friterad Camembertost med marmelad av röda bär (3 st.)

__

Tonfiskfilé i olivolja med nyplockade tomater

Calamarcitos de playa a la plancha con ajo y perejil
Fläskrullad Pata Negra, "Joselito" Guijuelo

Krispiga räkor med tartarsås

PROVSMAKNINGSMENY
MINST TVÅ PERSONER

4,90 €

Bombas de patata, carne, salsa brava y “all i oli” (3 uds.)

__

8,90 €

Crep con crema y chocolate

Tomate seco con bacalao ahumado, escarola y mayonesa de olivas
Tonfiskfilé i olivolja med nyplockade tomater

8,40 €

Ventresca de atún en aceite de oliva y tomate de temporada

MOMS INGÅR I PRISET. 15 % HÖGRE PRIS VID SERVERING PÅ UTEPLATSENIL.
CUISINE DU MARCHÉ I ÄKTA MEDELHAVSSTIL

Våra rätter kan innehålla allergiframkallande ämnen eller spår av
sådana

KÖKET ÄR ÖPPET HELA DAGEN, FRÅN 12.00 TILL 00.00

(fredag och lördag håller vi öppet till kl 01.00 på natten)

