”Vi har en enkel filosofi när det gäller vårt hängmörade kött. Det ska vara så marmorerat som
möjligt. Extremt få kor uppfyller det kravet. Detta medför att vi inte kan jobba med endast en gård.
Vi har ett nära samarbete med Bonden skafferi, och herrefors handplockar svenskt kött av den
kvalitet vi eftersträvar.

Menu
Smått & Gott
CHORIPAN
45
Argentinsk korv med bröd och
chimichurri
(Argentine sausage with bread and
chimichurri)
OST BRICKA
95
Tre olika ostar med tomatmarmelader &
hembakat bröd
(Three different cheeses with tomato
marmalade and homemade bread)

Grillat kött i tacoskal
45
Avocado kräm , krispig lök med grillad
oxhjärta
GAMBAS AL AJILLO
95
Stekta räkor med vitlök & chiliolja
(Fried shrimp with garlic & chilli oil)

CHARCUTERIER
110
Kallskuren och annat gott
(Assorted cold meat)

Från grillen (La parrilla)
Chef´s recommendations
Parrillada con guarnicion 325/P
Tre olika styckdetaljer som serveras tillbehör
(köttfaten är ett urval av våra styckdetaljer . minst två personer
BIFE DE CHOEIZO
285
Hängmörad ryggbiff
(Dry aged sirloin steak)
OJO DE BIFE
235
Hängmörad entrecote
(Dry aged entrecote)

CHURRASCODE ENTRANA
Onglet, njurtapp
(Onglet)

Vacio ecologico
TAPA DE CUADRILL ECOLOGICA 205 Kravmärkt flankstek
Kravmärkt rumpstek
(Organic rump)

185

185

BA72 Burgare 119:(mallad högrev från naturkött, sallad,
picklad lök, bröd från lokala bagariet.

PESCADO DEL DIA
165
Dagens kol grillat fisk
Today's grilled fish

Fish´N chips
99:Friterad toskrygg med tartarsås
och pomes
(fried cod filled with french
fries

From the grill 275 :En specialkomponerad trerätters
meny. Till varmrätt serveras
grillmästarens "cut of day" med
passande tillbehör och avslutar med en
god dessert.
(A special three-course menu)

Dagens vegetarisk
Fråga personalen om pris

Tillbehör grillen
”Här hittar du rätter på säsongens råvaror blandat med våra blivande klassiker
(Here you can find dishes from seasonal ingredients of classic)
B72
45
Sallad med grillade morötter, rödbetor & Col crujiente
45
spetskål
Krispig brysselkål, ingefära, vitlök &
(Salad with grilled carrots, beets and
rödchili
cabbage)
Papas Fritas con Huevo 35
Friterade potatis, ägg 63° & gräslök
(Deep-fried potatoes, eggs 63° & chives)
Calabaza
45
(rostad pumpa, hässelnötter med cheve)
Butternet squash, hazel nuts with

Efter grillen
Flan de huevo
65
Creme caramel, dulce de leche &
lättvispad grädde

Fondant de chocolate
Choklad fondant, glass

65

Helado y sorbete
Glass & sorbet

55

Kalla såser med grillade rätter, chimichurri, criolla
Är du överkänslig mot en råvara, eller om du har allergisk, vänligen upplys din servitör/servitris, så att vi kan garantera en
trivsam upplevelse

