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ZIGGES 
TAPAS

Tapas
Som gäst får ni under lättsamma och sociala former avnjuta
traditionella tapas lagade med stort hjärta.
Vi har valt att servera något vi kallar för Zigges val där vi skapar våra tapas
med varierande inriktning och smaksättning.
En härlig blandning av varma och kalla tapas, pintxos, specialiteter av kött
och skaldjur, vegetariska rätter, klassiska tillbehör och goda såser.
Zigges val kostar 289 kr per person och serveras direkt på bordet, så som
man gör i spanien – låt oss dela, ett trevligt och socialt sätt att äta på! 

Zigges val består av följande tapas:
Chevresallad
-chevre med päron, torkad aprikos, valnötter och honugsvinaigrette.

Chark
-fyra olika charkuterier.

Oliver x 3
-vitlöksmarinerade oliver.

Nötchorizo
-pikant nöchorizo.

Pollo Madrid
-pankofriderad kycklingfile med sriracha mayo.

Yiayias albondigas
-Mammas köttbullar i pikant tomatsalsa.

Gambas diavola
-stora räkor frästa i vitlök, olivolja och chili.

Patatas bravas
-klyftpotatis som serveras med het sås.

Vitlöksbröd
Tzatziki & Jalapeno mayo

Man måste vara minst två personer när man väljer Zigges val



 
Vill ni hellre ha några enstaka tapas eller lägga till tapas till Zigges val?

Tapas
Chevresallad - 69 kr

Oliver x 3 - 59 kr

Charkuterier x 4 - 89 kr

Pollo Madrid med srirachamayo - 59 kr

Nötchorizo, pikant - 66 kr

Gambas diavola med vitlöksbröd - 89 kr

Patatas bravas - 59 kr

Yiayias albondigas - 69 kr

Vitlöksbröd med tzatziki - 62 kr

Vitlöksmarinerade kycklingspett - 66 kr

Baconlindade dadlar - 59 kr

Padrones med salt och chiliflakes -62 kr

Buffelmozzarella med nektarin och myntaolja  - 59 kr

Majskolv med smör och fetaost - 59 kr
 
Srirachamayo/aioli/jalapenomayo/tzatziki - 25 kr

Vem kan motstå dessert, veeeem?!
Glasstrut - 79 kr
-med maräng, hemagjord colasås och vispad grädde.

Oreobrownie - 79 kr
- med vispad grädde och jordgubbar.

Godispåse - 45 kr

TAPAS OCH DESSERT


