
MENÚ

BRUNCHMENY

VEGETARIANO

ALCACHOFA
hel kronärtsskocka med gurksalsa, rökt äggula och shiso 80

MAÍZ
friterad söt majs, serveras med aioli, kikos, japaleno och 65  
riven queso mahon

PIMIENTO DE PADRONES
med flingsalt och gräslök 60

GAZPACHO
med mandel, fermenterade vaxbönor, chilistrån och smörgåskrasse 65

PATATAS BRAVAS
med tomatsås, aioli och persilja 65

PESCADO Y MARISCOS

CALAMARES FRITTI 
med lime och aioli 90

MOULES DE PIMENTON
kokta blåmusslor med pimento, chimichurri och rostad chorizo 95

PAN CRISTAL CON BOQUERONES  80
med salsa verde, krispigt kycklingskinn och persilja

CARNE

MINI HAMBURGUESA
gjord på hängmörad svensk nötkött, anklever och rabarbersalsa 105

TACO CON POJO 
Krispig kyckling med mojocilantro, picklad schalottenlök och chili 75

TAPAS

PAN CON POLLO
macka på dragen rotisseriekyckling, salsa fresca, aioli,  155 
kikärtor, gemsallad och manchegoflarn

PAN CON AGUACATE   
macka på avokadoröra, picklad jalapeño, stekt ägg, aioli, 145 
 koriander och krispig lök

PAN CON CARNE CRUDA 
macka på blandad råbiff med mojorojo, kapris, payoyo,  165 
cornichons och cidersenap

BRÖDRÄTTER

HUEVOS RANCHEROS
tortilla, tomatsalsa, stekt ägg, picklad jalapeño, picklad 155  
lök, payoyo och koriander                                                                                         

MIGAS CON PULPO  
bläckfisk med migas, fänkål, tomat och sotad purjolök 155

MIGAS CON CHISTORRA 
med fänkål, tomat och sotad purjolök 155

TORTILLA CON AGUACATE  
spansk bondomelette med avokado, sallad, piperras, 145  
oliver och kikärtor

TORTILLA CON RODAJAS DE OSTRA  
spansk bondomelette med ostronskivling, sallad, piperras, 145  
oliver och kikärtor

CHAKCHOUKA  
kryddig tomatragu med ägg, fetaost och spenat 155

ÄGGRÄTTER

SÖTT

  BANDERILLAS
  syrliga picklesspett, perfekt till en öl eller ett glas sherry

17/st 
65/burk

  MEJILLONES EN ESCABECH  
  rökta blåmusslor serveras med grillat bröd, aioli, citron  
  och krispig kapris

85

  SARDINAS ANTIGUA  
  sardiner i olivolja serveras med grillat bröd, aioli, citron  
  och krispig kapris 

 75

  BONITO DEL NORTE  
  marinerad tonfisk serveras med grillat bröd, aioli, citron  
  och krispig kapris 

 95

  CITRUSMARINERADE OLIVER  65

  CHURROS
  med chokladsås, bryntsmörpulver och karamelliserade korn

95

  CREMA CATALANA  
  med smak av citrus, kanel och apelsin

65

   STEKT MANDELKAKA 
  med persika, grädde och lavendelsocker 

85

  TRYFFEL TURRON  
  Spanska chokladtryffel med mandlar 

 30

SPANJORSKANS 
PAELLA

Husets stolthet och en rätt fylld med tradition. Det finns lika många 
åsikter om paellan som det finns riskorn i Spanien.

Vi lagar alltid vår paella på bombaris, riset får sjuda klart i 
kycklingfond och chorizo. Här avslutar vi med några av havets 

läckerheter, gambas och musslor. Sist, men inte minst, kommer 
rotisseriekyckling och rouille.

259 PER PERSON

TILLAGAS FÖR MINST 2P.

SPANSKA KONSERVER


