TAPAS
OLIVENBRØD

38

Tradisjonelt spanskbrød (Inneholder: gluten, hvete)

AIOLI eller OLIVENOLJE

20

(Inneholder: løk, sulfitt)

MARINERTE OLIVEN

49

Grønne oliven marinert i chili, hvitløk, sitron og olivenolje. (Inneholder: løk, sulfitt)

Queso MANCHEGO

95

Egenimportert ost! (Inneholder: melk)

RØDBETSALAT

64

Norske rødbeter, pinjekjerner, fransk dressing. (Inneholder: sulfitt, pinjekjerner, løk, sennep)

GRØNN FELTSALAT

59

Grønt er skjønt :) (Inneholder: sulfitt, sennep, løk)

GULROT- OG MANGOSALAT

72

Med appelsinjuice og korianderdressing (Inneholder: sulfitt, sennep, løk)

HUMMUS MED ORIENTALSK BRØD

89

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

PIEMIENTOS PADRON

75

Friterte små grønne paprika med havsalt

PATATAS BRAVAS

89

Serveres som i Barcelona, med sterk brava-saus på toppen (Inneholder egg, sennep)

105

GRILLET CHEVRE MED HONNING
Hvit, pasteurisert geitost med akasiehonning. Skikkelig godt (Inneholder: melk)

SWEET POTATO FRIES

84

Pommes frites av søtpotet med havsalt..

GRILLET KYLLING

94

Marinert kylling, grillet på ‘‘plancha", servert med tzatziki. Takk, Vasilieros! (Inneholder: sulfitt, Laktose, sesamfrø)

SERRANO SKINKE

142

14 måneder - Egenimportert Serrano med høy kvalitet!

PATANEGRA JAMON GRAND RESERVA 48 MÅNEDER

215

Verdens beste skinke. Fra Iberico grisen, lagret i fjelluft i mer enn 48 måneder. Lever i store naturreservat og spiser
eikenøtter. Bedre enn dette blir det ikke!

GAMBAS AL AJILLO

105

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

KAMSKJELL MED PASTIS 3stk

118

(Original oppskrift fra Marc Bontempelli) Pannestekt kamskjell i smør med Pastis,

2

Alle våre viner inneholder sulfitter

LØYROM 3 stk (NB: For øyeblikket utsolgt i Norden gjelder også svensk løyrom)

145

Finsk løyrom servert på blinis med rømme . (Inneholder: Fisk, Laktose, gluten av hvete)

DADLER & BACON (5stk)

98

Stekte dadler rullet i bacon

PLUMA IBERICA

149

Grillet pluma fra salamanca Iberico gris. Dette er grisen man får Patanegra i fra, verdens beste skinke.

FLATBONDIGAS

98

Spanske kjøttboller, serveres med en aromatisk tomatsaus.(Inneholder sulfitt, løk)

FRITERTE CALAMARES

99

Frityrstekte calamaris ringer, servert med tzatziki (Inneholder: sulfitt, laktose, bløtdyr)

BLÅSKJELL MED CAVA!!!

116

Blåskjell fra Vulkan fisk - takk, Øyvind! (Inneholder: bløtdyr, melk, sulfit, løk)

CHORIZO + CANPAXIANO = LOVE

109

Egenimportert chorizo, karamellisert med løk, honning og CANPAXIANO! (Inneholder: sulfitt)

DAGENS TAPAS
Vi har også en eller flere retter som varieres etter dagens gode råvarer. Spør servitøren eller se på tavlen

DESSERT
SJOKOLADEFONDANT

115

Servet med vaniljeis (Inneholder: melk, egg, gluten, hvete)

DAGENS DESSERT
Hør med servitøren eller se på tavlen.

3

Alle våre viner inneholder sulfitter

