”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)
PLATO DE QUESOS
135:
Osttallrik med tomatmarmelad &
hembakad bröd

CEVICHE
95:Cheviche på torsk, kronärstskocka &
manchego
GAMBAS AL Pil Pil
95
Heta stekta räkor med vitlök &
chiliolja
(Fried shrimp with garlic & chilli oil)
CHAMPINONES AL AJILLO 45:Stekta champijoner med vitlök
& dragon

HUMITA
45:Argentinsk empanada med krämig majs & röd chili

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 CHORIZO
285
Ekologisk hängmörad biff
(Dry aged sirloin steak)
OJO DE BIFE
235
Hängmörad entrecote
(Dry aged entrecote)
TAPA DE CUADRILL ECOLOGICO 205
Kravmärkt rumpstek
(Organic rump)

CHURRASCO DE ENTRANA 195
Onglet, njurtapp Angus Skåne
(Onglet)
Vacio
195
Örtmarinerad hängmörat flankstek

TACO DE PESCADO
165:Taco på kolgrillat fisk med
avocadokräm & svarta bönor, piklade
lök.

POLENTA GRATINADA
95:Gratinerad polenta,svamp,
kronärtskocka, get ost& honung

Lomito
135:
Tunnskuren biffsandwich med salsa, &
grillat paprika

MED GRILLEN
”Här hittar du rätter på säsongens råvaror blandat med våra blivande klassiker
(Here you can find dishes from seasonal ingredients of classic)

EN SALADA MIXTA 55:(Huvudsallad,silverlök
& plommontomater med citronette)
Papas Fritas con Huevo
65:(Friterade potatis, ägg 63° & gräslök)

PIMIENTOS DEL PADRON
55:Friterad små gröna paprikor på grillat
surdegsbröd
PUERROS,ESPINACAS Y SETAS CON
ROMESCU
65:(Grillad purjolök med svamp, spenat
& romescusås )

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

Efter grillen
CHOCOLATE, NATA MONTADA,
FRAMBUESA
65:(Choklad i ugn, lättvispadgrädde &
hallon)

Helado y sorbete
(Glass & sorbet)

CREMA BARCELONA CON NARANJA 65:(Karamelliserad creme brulle & apelsinsås)

55:-

DAGENS PINTXO (efter kl. 22:00)

Känner vi inte till din allergi? Fråga oss om vad maten innehåller)

