— TAPAS —
Våra patatas bravas, stekt potatis med kryddig sås

— TAPAS —
(V)

4,90 €

Nuestras patatas bravas

Stekt padronpaprika med Maldon-salt

(V)

4,90 €

Pimientos de Padrón fritos con sal maldon

Potatisbomber fyllda med kött, serveras med het sås och aioli

4,90 €

Bombas de patata, carne, salsa brava y “all i oli” (3 uds.)
14,80 €

Jamón iberico D.O. Guijuelo (70g)
(V)

1,70 €

8,90 €

(V)

Vitlöksfriterade kräftor med sparris serverade i en liten lerkruka

4,95 €

Friterad camembertost med bärsås (3 bitar)

4,90 €

Croquetas caseras de jamón (4 uds.)
4,90 €

Croquetas caseras de espinacas y queso de cabra (4 uds.)

(V)

6,95 €

5,95 €

Crujiente de gambas con salsa tártara

Iberisk skinka med ursprungsbeteckningen Guijuelo

Färsk spansk omelett med potatis och lök

5,90 €

Knaperstekt kyckling med currymajonnäs

7,90 €

Grillade grönsaker med romescosås

(V)

7,70 €

Våra patatas bravas, stekt potatis med kryddig sås

(V)

5,90 €

6,90 €

Kycklingspett marinerade i sojasås och sesam (2 st.)

7,50 €

Bläckfisk med potatis och paprika i galicisk stil

Hemligt recept på iberisk fläskfilé med grönsaker

Secreto ibérico a la plancha con verdura

5,90 €

Brocheta de pollo marinada con soja y sésamo (2 uds.)

”Berg och hav” köttbulls- och bläckfiskstuvning

Friterade kräftor med chipotlesås

Fritura de langostinos con salsa de chipotle

Huevo frito con patatas y chorizo de La Rioja

Crema de verduras del día

Menyn är för minst två personer
12,90 €

och det är tänkt att man ska dela på tapasrätterna

Pulpo a la gallega con patata y pimentón

Guisadito "mar y montaña" de albóndigas con sepia
Grillad bläckfisk från stranden med vitlök och persilja

10,60 €

Musslor i marinarasås

6,20 €

Mejillones a la marinera

Calamarcitos de playa a la plancha con ajo y perejil
Hemligt recept på iberisk fläskfilé med grönsaker

9,80 €

Knaprig bröda d kycklingburgare med sallad, tomat och ost

7,60 €

— EFTERRÄTTER —

Burger de pollo rebozado crujiente con ensalada, tomate y queso

Secreto ibérico a la plancha con verduritas
Dagens fisk bakad med stekta potatisskivor och vitlök

11,90 €

100% biffburgare med sallad, tomat och ost

7,90 €

Burger de ternera 100% com ensalada,tomate y queso

Pescado del día al horno con patata panadera y refrito de ajo
Grillad entrecôte med grönsaker (225 g)

13,90 €

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

— SALLADER —

Äppeltatin med vaniljglass

— RISRÄTTER OCH PAELLA —
Havspaella med bläckfisk, kräftor och musslor (minst 2
personer, pris per person)

(V)

4,50 €

Paella a la marinera con sepia, gambas y mejillones (mín. 2 pax. precio
por pers. )

(V)

6,70 €

”Hav och berg” ris med kyckling och havets läckerheter (minst
2 personer, pris per person)

(V)

7,50 €

Arroz "mar y montaña" com pollo y marisco (mín. 2 pax. precio por
pers.)

Ensaladilla de patata cocida con allioli
Ensalada siete verdes con parmesano
Rúccula con queso de cabra y tomate
7,95 €

Tomate de temporada con ventresca de atún en aceite de oliva

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

Ris med kyckling och grönsaker (minst 2 personer, pris per
person)

Chokladfondant med olivolja och salt

(V)

5,25 €

(V)

5,95 €

Coulant de chocolate con aceite de oliva y sal
Tatín de manzana con helado de vainilla

20 minuters väntetid

Säsongens tomater med tonfisksida i olivolja

Stekt padronpaprika med Maldon-salt

Nuestras patatas bravas

Parrillada de verduras a la plancha con salsa romesco

— HUVUDKURSER —

Rucolasallad med getost och tomat

Jamón ibërico D.O. Guijuelo
Pimientos de Padrón fritos con sal maldon

Stekt ägg med potatis och chorizo från La Rioja

Grönsallad med parmesanost

Tomate de temporada con ventresca de atún en aceite de oliva

Crocante de pollo con mayonesa de curry

Knapriga friterade kräftor med tartarsås

Potatissallad med aiolidressing

Tapas att dela
Säsongens tomater med tonfisksida i olivolja

Tortilla española de patatas y cebolla hecha al momento
(V)

__

21,90 € PER PERSON

9,95 €

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

Hemlagade kroketter med Serranoskinka (4 bitar)

Dagens redda grönsakssoppa

PROVSMAKNINGSMENY
MINST TVÅ PERSONER

Cazuelita de gambas al ajillo con espárragos

Queso manchego de oveja en aceite de oliva

Hemlagade kroketter med spenat och getost (4 bitar)

Friterade bläckfiskringar i andalusisk stil

__

Aros de calamarcitos de playa a la andaluza

Pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen
Manchego-ost av fårmjölk i olivolja

7,95 €

Langostinos fritos con salsa chipotle

Iberisk skinka med ursprungsbeteckningen Guijuelo (70g)

Platt coca-bröd med tomat och olivolja

Friterade kräftor med chipotlesås

Profiteroller med varm chokladsås och grädde
14,90 €

4,80 €

Profiteroles con chocolate caliente y nata
Hemlagad Crema Catalana (katalansk crême brulée) (V)

4,45 €

Crema Catalana casera
13,00 €

Choklad- eller vaniljglass

(V)

4,85 €

Helado de chocolate o vainilla
(V)Vegetariska rätter

14,90 €

Arroz de pollo y verduritas (mín. 2 pax. precio por pers.)

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)

