
Svenska

 - Förrätter – Tapas - Tapa Halv
portion

Hel
portion

1 Pannkakstårta fylld med tonfisk, tomat, escarollsallat, krabba och cocktailsås 4,50

2 Rysk legymsallad med tonfisk, oliver och hårdkokt ägg 3,60 6,90 9,20

3 Vinägerinlagda färska ansjovisfiléer med vitlök och persilja 4,20 7,60 9,60

4 Spansk räksallad med lök och paprika i tärningar 4,50 8,20 10,40

5 Spansk sallad på åttaarmad bläckfisk med lök och paprika i tärningar 4,50 9,60 11,90

6 Surimi glasålar och räkor i rykande het olja med vitlök och spansk peppar 3,90 7,20 9,40

7 Pannstekta gröna bönor med iberisk skinka 3,80 7,20 9,20

8 Köttbullar på nötkött och fläsk i sås 3,60 7,20 10,80

9 Friterad tunn paprikakorv 3,60 6,60 7,90

- Huvudrätt -
20 Ostsallad (mâchesallat, tomat, valnötter, avokado, äpple, grillad chèvre och söt dressing) 9,90 €

21
Sallad “La Tapita” (ugnsstekt röd paprika, avokado, Manchego ost och iberisk skinka med paprika-
honungsdressing) 12,40 €

22 Hemlagade kroketter (9 st.) 7,60 €

23 Räkstjärtar i rykande het olja med vitlök och spansk peppar 10,50 €

24 Tonfisk tartar 14,50 €

25
Iberisk toast: rostat bröd, “secreto” (grillad köttbit av iberisk gris), barbecuesås, chèvrerulle och 
karamelliserad äpple 8,90 €

26 Pannkaka fylld med kyckling, morötter, purjolök och tomatmarmelad, med sockerrörsirap 7,90 €

27 Frästa kronärtskockor med iberisk skinka, senaps- och honungssås 9,80 €

28 Vitlöksfrästa färska champinjoner och räkor med iberisk skinka och persilja 10,90 €

29 Äggröra med stuvad potatis och iberisk skinka 11,40 €

30 Grillad rökt kanarisk chèvre med tomatmarmelad, sockerrörsirap och kanarisk koriandersås 8,60 €

31 Kokt åttaarmad bläckfisk anrättad med olivolja och paprikapulver, kokt potatis 16,90 €

32 Stekta små bläckfiskar med vitlök och persilja eller med kanarisk koriandersås 14,20 €

33 Friterade bläckfiskringar 16,50 €

34 Grillad vrakfisk med iberisk skinka och räkor 17,30 €

35 Tonfisk i teriyaki 16,50 €

36 Stekta tunna skivor av nötkött med vitlök 13,90 €

37 Grillad entrecôte consultar

38 “Secreto”: grillad köttbit av iberisk gris 14,90 €

Alla våra produkter kan innehålla allergener. kontakta vår personal - I priset ingår skatten


