
TALLRIKAR 

HUSETS QUESADILLA
Med jalapeños, krämig chorizo och lagrad spansk bondost, 
serveras med salsa fresca och koriander

115

ROTISSERAD KYCKLING
Med saltbakade betor, grillad knipplök, krispig grönkål och 
dragonmajonnäs

225

GRILLAD ENTRECÔTE
Med ramslökssmör, friterad färskpotatis, grillad citron och 
liten sallad på tomater i säsong

295

GRILLAD TORSKRYGG
Med grillad grön sparris, luftig hollandaisesås, krossad 
färskpotatis, nyklippta örter och forellrom

245

SALLAD PÅ KIKÄRTSFRITTERS
Med gröna blad, avokado, koriander, pimentos, limeyoghurt 
och granatäpple

165

SALLAD PÅ SOTAD TONFISK 
Med grönsallad, bakat ägg, gordaloliver, kronärtskocka, 
selleri, fänkål och krispigt kristallbröd

225

HUSETS HAMBURGARE
Med kryddig chiliost, picklad & krispig lök, färskost, jalapeños 
och pommes frites

175

DAGENS LUNCH 99

MÅN
NATTBAKAT HÖGREV
med sotad spetskål, kokt färskpotatis, aioli, 
vattenkrasse och rödvinssås

TIS
KALVFÄRSBIFF
med kryddig tomatsås, rostad potatis, ruccola, riven 
manchego och krispig jordärtskocka

ONS
FRASIG VÄSTERHAVSFISK
med färskpotatis, syrlig fänkål, äpplesallad och 
majonnäs

TOR
GRILLAD KYCKLINGLÅRFILÉ
med rostade rotfrukter, dragonmajonnäs, syrlig spenat 
och rödvinssås

FRE GRILLAD FLÄSKKARRÉ
med primörpotatissallad och mojo picon

 

VECKANS VEGETARISKA

GRILLAT SOMMAR GRÖNT
med syrliga tomater, riven manchego och rostade frön 99

SÖTT & SALT

CREMA CATALANA 55

SPANJORSKANS 
TRYFFEL 30

CHURROS
Rullad i kryddsocker 
med varm chokladdipp 
och vit kaffeglass

95

TAPAS 

PIMIENTOS DE PADRÓN
Med paprikasalt

KROKETTER
Pata negra, serrano, aioli 
och friterad persilja

LÄTTGRILLAD OXFILÉ
Med rökig majonnäs,
syrlig lök och friterad
potatis

CREMA QUEMADA
Bakad anklever med 
kvittenmarmelad, 
krutong, pistage och 
körvel

FRITERAD HEL MAJS
Getost och rökig örtdipp 

PATATAS BRAVAS
Med vitlöksdip och 
tomatsalsa 

PATA NEGRA
Jamon Iberico de Bellota 
Gran Reserva - lagrad i 
36 månader 50 g

SERRANO
Från spanska grisar, 
lagrad i minst 20 
månader

CHARKTALLRIK
Med manchego och oliver

80

85

95

95

65

55

155

85

195

LUNCHMENY

FATSERVERING

PAELLA
Med de härligaste råvarorna från 

både land och hav!

T ILL AGNINGSTID MINST 
10 MIN

285


