Tapas

1. Pan con Ajo Tradicional

39:-

Vitlöksbröd på traditionellt vis med örter och vitlök
2. Pimientos del padrón
Stekta spanska mini paprika i olivolja toppade med havssalt (ej starka)
3. Patatas con aioli

69:59:-

Friterad handskuren tärnad potatis med aioli
4. Aceitunas Marinadas

59:-

Marinerade spanska jumbo gröna oliver
5. Tortilla de patatas

69:-

Spansk bondomelett och tomatsås
6. Gambas al ajillo

79:-

Heta Scampi i vitlöksolja
7. Calamares a la fritos

69:-

Friterade bläckfiskringar med aioli
8. Chorizo en salsa de tomate

69:-

Stekta skivad chorizo i tomatsås
9. Ensalada fresca de mozzarella con tomate

79:-

Mozzarella med färska tomater och olivolja
10. Dàtiles con bacon
Handrullade dadlar inlindade i bacon
11. Tabla de embutidos
Dagens bricka med spanska charkdelikatesser
12. Tabla de quesos

79:99:89:-

Ostbricka med spanska ostar och fikonmarmelad
13. Quesadilla de pollo

69:-

Ost och kycklingfyllda vetetortilla med vitlöksgräddfil
14. Quesadilla de verdura

69:-

Ost och grönsaksfyllda vetetortilla med vitlöksgräddfil
15. Queso de Cabra a la Plancha

79:-

Stekt chevreost med honung och valnötter
16. Espárragos con jamon serrano

69:-

Stekta gröna sparris med serrano skinka
17. Halloumi en carozza

79:-

Grillad halloumiost med lime yoghurt
18. Mejillones la riojana

69:-

Marinerade frästa gröna musslor
19. Nachos supremos

Ostgratinerade nachos med tomater,jalapenos och guacamole

74:-

Tapas
20. Nachos de la casa

79:-

Ostgratinerade nachos med köttfärs, tomater,jalapenos och guacamole
21. Alcachofas marinadas

69:-

Kronärtkockshjärtan marinerade i olivolja, örter och vitlök
22. Salmón a la pancha

99:-

Grillad laxfile med limesås
23. Pinchos de Morunos

79:-

Två grillade fläskfilé på spett med aioli
24. Pinchos de pollo

79:-

Två marinerad kyckling på spett med aioli
25. Alitas de pollo
Heta marinerad kyckling vingar
26. Albóndigas de la casa

69:79:-

Spanska köttbullar med tomatsås
27. Champinones al ajillo

59:-

Vitlökfrästa champinjoner i olivolja och vittvin
28. Queso frito con miel

79:-

Friterad spansk getost med honung
29. Ceviche peruano

99:-

Torskfisk marinerad i lime,chili,koriander och rödlök

Efterrätter
30. Torta de Chocolate

59:-

31. Churros con salsa de chocolate
. Friterad spansk bakelse med chokladsås

69:-

