3 smårätter & ett glas cava 329 kr per person

FRÅN HAVET
CALAMARI
Friterad bläckfisk med espelette peppar, citron och chiliaioli
GAMBAS AJILLO
Frästa scampi med olivolja, pepperoncini, rostad vitlök och grillat levainbröd
SPICY LAXSPETT
Med papayasallad, jordnötter, mandusås, sesam och lime
LANGOS
Med löjrom, creme fraiche, gräslök, rödlök och västerbottenost /
Med skagenröra, handskalade räkor, pepparrot, rödlök, dill, creme fraiche och citron

VEGETARISKT
KRÄMIG BURRATA MOZZARELLA
Med marinerad tomat, krutonger, extra virgin olivolja och pistage
SICILIANA SPECIALITA
Parmesangratinerad aubergine, mozzarella, zucchini och tomat
FRITERADE VIETNAMESISKA VÅRRULLAR
Med nuoc chamsås och krossade jordnötter
TRYFFELRISOTTO
Krämig risotto med portobellosvamp, riven tryffel och parmesanost
SALT BAKED BEET TARTAR
Riven rödbeta med honungsrostad chevrèost, valnötter, pepparrotskräm och silverlök
FRITERADE RISBOLLAR
Med riven manchego ost, krossad pistage, ricotta och chilimajo
PATATAS BRAVAS
Med ramslökaioli och chili
HALLOUMIBURGARE
Med avokadokräm, mango, tomat, jalapenoglaze, serveras med krispsallad och briochebröd
VITLÖKSBRÖD
Med vitlök, timjan, persilja och smör
PIMIENTOS PADRON

Friterade små gröna paprikor med havssalt
FRITERAD SÖTPOTATIS
Med koriander, pecorinoost och aioli

KÖTT
SECRETO KEBAB
Med grillad secreto iberico, NO53 kebabsås, pickles, gremolata, strips och padron
HAMBURGESA
Med pancetta, lagrad cheddarost, silverlök och tryffelmajo
GRILLAD OXFILE OCH KRYDDIGT SALSICCIA PÅ SPETT
Med tryffelpecorino, chimichurri och inlagd tomat
GLAERAD FLÄSKSIDA
Med kimchimajo, råhyvlad spetskål, chili och sesam

FRASIGA TACOS
VEG TACO
Avokado, mango, jalapeno glaze, tomatillo salsa, lime, koriander och grönkålmix
CHICKEN NUGGETS TACO
Chili-cheesesås, krispig vårlök och coleslaw på äpple
LYXTACO
Tempurafriterad spicy tuna, annanas, avokado, kål och hummermajo

PIZZA
Till alla våra pizzor använder vi: tomatsås gjord av san marzano tomater, fior di latte, provoloneost,
extra virgin olivolja, caputonjöl av typen 00, naturligt jäst och havssalt
MARGHERITA
Fior di latte, tomatsås, basilika och olivolja
RÖDBETOR
Chèvreost, valnötter, rödbetor, honung och ruccola
SCAMPI ROSSO
Scampi frästa i vitlök, pressad tomat, gremolata, chili och citron
N.Y PEPPERONI CHEESE
Pepperonikorv, lagrad cheddarost, tabasco, pimientos padron
PARMA
Parmaskinka, semitorkad tomat, buffelmozzarella, ruccola, parmigiano reggiano

VEGETARIANO
Portobellosvamp, kronärtskocka, peperonata, fior di latte, san marzano tomat och taggiasceoliver
BURRATA
Krämig burratamozzarella, marinerad tomat, extra virgin olivolja, basilika och svartpeppar
SALAMI LOVER
Salami napoli, vertucinasalami, rödlök, basilika och hyvlad pecorinoost
SALSICCIA NAPOLI
Salsiccia, taleggio, grönkål, syrad rödlök, chiliflakes och citron
LÖJROM
Löjrom, creme fraiche, rödlök, dill och citron

VEGANSK PIZZA
Vegetariano: Portobellosvamp, kronärtskocka, peperonata, san marzano tomat, taggiasce, oliver och
mozzarella
Tryffel: Portobellosvamp, riven tryffel, basilika, creme fraiche och chiliflakes

KOMBO
1/2 kvällens soppa 1/2 valfri pizza. Perfekt mellanrätt om du är lagom hungrig. Välj någon av våra
goda pizzor i menyn som vi kombinerar med kvällens soppa.

VEGAN MENY
PAPAYASALLAD
Med koriander, picklad chili, tofu och lime
RÖDBETSCARPACCIO
Med mandlar rostade i agavesirap, ruccola, pepparrotskräm, och silverlök
PATATAS BRAVAS
Med chili aioli
FLATBREAD
Med portobellosvamp, riven tryffel, basilika, creme fraiche och chiliflakes
Med portobellosvamp, kronärtskocka, mozzarella, san marzano tomat, taggiasce oliver och peperonata
TACO
Med avokado, mango, jalapeno glaze, tomatillo salsa, grönkålmix och frasig taco
TRYFFELRISOTTO
Krämig risotto med portobellosvamp, riven tryffel och mozzarella

PIMIENTOS PADRON
Friterade små gröna paprikor med havssalt
FRITERAD SÖTPOTATIS
Med koriander och chiliaioli
VIETNAMESISKA VÅRRULLAR
Med nuoc chamsås, lime, koriander och krossade jordnötter

