TAPAS
OLIVENBRØD

53

Velg mellom aioli eller olivenolje (Inneholder: gluten av hvete, egg, lupin)

MARINERTE OLIVEN

49

Spanske grønne oliven marinert i sitron, hvitløk, oregano chili og olivenolje (Inneholder: løk, sulfitt)

MANCHEGO

95

Egenimportert, upasteurisert spansk hard får ost. Lagret i 12 måneder. (Inneholder: melk)

HUMMUS MED ORIENTALSK BRØD

89

Libanesisk spesialitet laget på kikerter --- servert med orientalsk brød (Inneholder: sesamfrø, gluten av hvete)

PIEMIENTOS PADRON FRA PADRON GALICIA

75

Friterte små grønne paprika med havsalt

TOMAT OG MOZZARELLA

125

med pesto og balsamico (Inneholder: melk, peanøtter, pinjekjerner, sulfitt)

PATATAS BRAVAS

71

Friterte poteter med chilisaus og aioli. Klassisk spansk oppskrift (Inneholder: egg)

GRILLET CHEVRE MED HONNING

105

Hvit, pasteurisert geitost med akasiehonning. Skikkelig godt (Inneholder: melk)

SWEET POTATO FRIES

75

Pommes frites av søtpotet. Serveres med aioli og chimichurri (Inneholder: egg)

ASPARGES OG BÆR SALAT

86

Salat med asparges og sesongens bær og sitronvinaigrette

PATANEGRA JAMON GRAND RESERVA 48 MÅNEDER

215

Verdens beste skinke. Fra Iberico grisen, lagret i fjelluft i mer enn 48 måneder. Bedre enn dette blir det ikke!

GAMBAS AL AJILLO

102

Flambert scampi i hvitvin, olivenolje, chili og hvitløk (Inneholder: skalldyr, sulfitt)

KAMSKJELL

115

Stekte kamskjell i pastiskrem (Inneholder: laktosefri melk, bløtdyr, sulfitt)

LØYROM FRA KALIX

110

Serveres på små pannekaker med rømme og gressløk (Inneholder: melk, gluten av hvete, fisk, egg)

DADLER MED BACON

98

Stekte dadler rullet i bacon

PLUMA IBERICA

139

Grillet pluma fra salamanca Iberico gris

GRILLET LAM

99

Grillet ytrefilet av lam med søtet rosmarinsaus
2

GRILLET STANGA-KYLLING SPYD

98

Serveres med curry, ananas og dipp (Inneholder: sesamfrø, sennep)

CHORIZO

119

Pannestekt chorizo med honning, løk og cider (Inneholder: løk)

TABLA IBERICA
TAPAS MIXTO

385

Serrano grand reserva, chorizo, salchichon. Lomo, manchego 12 m, manchego 18, cabrales. Serveres med brød og
aioli, oliven og melon. Passer fint at dele på 2 personer eller spise alene! (Inneholder: melk, egg, gluten av hvete)

OSTETALLERKEN

225

Manchego 12 m, manchego 18 m, cabrales og chevre, serveres med honning og syltetøy
(Inneholder: melk, gluten av hvete)

IBERISK SPEKEMATTALLERKEN

275

Serrano grand reserva, chorizo, salchichon og lomo. Fin å dele

DESSERT
SJOKOLADEFONDANT

95

Med vaniljeis og bær (Inneholder: melk, egg, gluten av hvete)

3

