
 
 

 
 
 
 
 
Pintxos           59kr 
 

• Chiccetto nduja  – ndujasalami, fänkålsmajonnäs, serrano jamon och honung. 
• Moras y Brie – brieost, björnbär och valnötter. 
• Alcachofas – rostad paprikakräm, kronärtskocka, friterad potatis och chili. 
• Coppa – lufttorkad fläskkarré, htipiti fetaoströra, chili och picklad rödlök. 
• Halloumi – stekt halloumi, honung och chili. 

 
 

 

Vegetariska tapas 
 

• Chevresallad - päron, aprikos, valnötter och honungsbalsamico.           66kr 
• Calabacin fritters – stekta zuchinniplättar med myntayoghurt.           59kr 
• Sötpommes - chipotle aioli.               56kr 
• Mazorcas de maíz - ugngratinerad majskolv med kryddsmör,  

riven parmesan och chili              59kr 
• Pimientos de padrons - olivolja och riven parmesan.            59kr 
• Arancini – friterade risottobollar, tomat, mozzarella och basilikakräm.          64kr 
• Taco vegetariano– rostad blomkål, guacamole, pico de gallo och  

rostade pumpakärmor.              66kr 
• Kronärtskocka – kronärtkocksdipp med spenat, parmesan o tostadachips.      59kr 
• Patatas bravas – friterad klyftpotatis med het sås.            56kr 
• Vitlöksciabatta – med  tzatziki.              59kr 
• Olivas x3 – vitlök- och citronmarinerade oliver.            56kr 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
Kött tapas 
 

• Datiles – baconlindade dadlar.              59kr 
• Flamenquines – friterade cheddar- och salamirullar med jalapenomayo.           59kr  
• Yiayia´s albondigas – mammas spanska köttbullar i tomatsalsa.           59kr 
• Los Poco Loco – tortilla, friterad kyckling, picklad vitkål och paprikakräm.      66kr 
• Chistorras – stekt spank chorizokorv med picklad rödlök.            59kr 
• Quesadilla Al pastor – carnitas med massa mozzarella och guacamole.           66kr 

 

 

Fisk tapas 
 

• Callamares frito – friterade callamares med aioli.            62kr 
• Gambas diavola – räkor frästa i chili, vitlök och olivolja med vitlöksbröd.         66kr 
• Bacalao – tortilla, pankofriterad torsk, mangosalsa och picklad chili.          66kr 
• Pastel de patatas – smetana, regnbågsrom, gräslök och citron.          69kr 

  

 

Vem kan motstå dessert……veeem? 
 

• Semifreddo choklad – med kanderade hasselnötter.          66kr  
• Blandat lösgodis             35kr 
• Taco de manzana – kanelfriterad tortilla, äppelkompott,  

vanilj & limemascarpone och pistage.            65kr 
 
 

Zigges val 
Har ni svårt att välja? Vi komponerar gärna ihop en härlig blandning av kalla och varma pintxos 
och tapas som ni kan dela på 259kr/pp. (Alla i sällskapet måste välja zigges val och minst två pers) 


