
 
 

Conservas - Premium konserver 
Alla konserver serveras med bröd och majonnäs på mojo rojo. 
 

Heta sardiner i solrosolja - vår egen favorit  85 kr 

Sardiner i solrosolja     85 kr 

Rökta blåmusslor      85 kr 

Boquerones i vinäger    105 kr 

Tonfisk Bonito - finaste tonfisken i en liten ask  110 kr 

Anklevermousse 65 gr - vår egen favorit   125 kr 
 

 

 

 

Para Empezar - Snacks 
 

Marinerade oliver     55 kr  

Marcona mandlar      55 kr 

Nybakat bröd & aioli     30 kr 

Potatischips Delux - löjrom, creme fraiche, rödlök & dill 95 kr 

Manchego ost med tryffelhonung    65 kr 

Baconlindade dadlar - klassiker    65 kr 
 

Pata Negra de Bellota 50 gr - skinka lufttorkad i 36 månader  225 kr 
 

Den Spanska svartfotade grisen ”Pata Negra” som går utomhus och bökar  
i marken i djupa skogar med löv och ekollon. Den fina fettmarmoreringen i köttet får  
den på naturlig väg då den ständigt rör sig fritt i naturen. Den nötiga smaken kommer  
från lagringstiden och känn hur den bara smälter i gommen….. 
 
 

 

Ostbricka - 3 sorter & hemgjord marmelad                165 kr 

Charkbricka - kvällens utvalda sorter                 165 kr 

Ost & Charkbricka - våra egna favoriter                  225 kr 

 

 

 
 



Tapas 

Patatas Bravas med salsa brava & aioli     55 kr 

Capresesallad på solkyssta tomater, mozzarella & basilika   85 kr 

Krispiga ostkroketter med aioli & syrad lök    80 kr 

Pimpade ostkroketter med serranochips, syrad lök & mojo rojo   95 kr 

 

Boqerones på sardeller, citronette, chili, persilja, grillat bröd    70 kr 

Gambas (ASC) al ”pil pil” med vitlök & chili - klassiker    95 kr 

Tonfisk (MSC), vattenmelon, fetaost, mynta  - vår egen favorit  125 kr 

Kallrökt skivad torsk (MSC), granatäpple & krämig avocado  125 kr 

Halstrad pilgrimsmussla, grillad grön sparris & citron   145 kr 

 

Grillade bbq-glacerade ribbs       85 kr 

Grön taco, bbq pulled beef, picklad lök, jalapeñomajonnäs    85 kr 

Vitello Tonnato, semibakade körsbärstomater, friterad kapris     95 kr 

Oxtartar, tryffelmajonnäs, riven manchego, & grillat surdegsbröd 95 kr 

Toast med serranoskinka, mozzarella, tryffelsmör & mojo rojo     95 kr 

Saffranspaella,kryddig chorizo, kyckling, ärtor, paprika & aioli   125 kr 
Vegansk paella?  självklart kan du få det, säg bara till när du beställer   
 

 

Asado - från Grillen - går med fördel att dela på 2 personer 
 

Grillad Ibérico Pluma ca: 200 gr     265 kr 
Grillas, skivas upp och serveras i rykande gjutjärnspanna. 
Serveras med tomatsallad & mojo verde                                 
 

Asadobricka - 3 sorters kött ca: 500 gr       395 kr 
Ibérico Pluma, Bbq- ribbs & kvällens styckningsdetalj 
Serveras med tomatsallad, säsongens grönsaker & mojo rojo  

 

Gott tillval:  Patatas Bravas - rostad potatis med salsa brava & aioli    55 kr 

 

Postres - Desserter 
 

Krämig citrontarte med Italiensk maräng   85 kr 

Tiramisu      85 kr 

Chokladpraliner - 2 st    40 kr 


