
 
 

 
 
 
 
Pintxos       59kr 
 

• Esponja – Vitlöksstekt skogsvamp med färskost och serranochips. (V) 
• Higuero– färska fikon med chevre och honungsbalsamico. (V) 
• Tapenade – på gröna oliver och soltorkad tomat med serrano jamon. (K) 
• Halloumi – stekt halloumi, honung och chili. (V) 
• Remolacha – saltbakad röd & gulbeta med parmesankräm. (V) 

 
 

 

Vegetariska tapas 
 

• Chevresallad - päron, aprikos, valnötter och honungsbalsamico. (K)          66kr 
• Burrata – med pinjepesto och stekt ciabatta. (K)   

(lägg till Coppa chark för 10kr)             69kr 
• Pommes rustic– parmesankräm. (V)             56kr 
• Mazorcas de maíz - ugngratinerad majskolv med kryddsmör,  

riven parmesan och chili. (V)             59kr 
• Pimientos de padrons – olivolja och riven parmesan. (V)           59kr 
• Tzay– friterade tzaybitar med salladslök, chipotel & chiliglaze (V).                      64kr 
• Taco vegetariano– friterad avokado med picklad röd spetskål  

majskräm och chilidrops. (V)             66kr         
• Polenta – parmesanpolenta m vitlöksstekt skogssvamp och pinjepesto. (V).     64kr 
• Patatas bravas – friterad klyftpotatis med het sås. (V)           56kr 
• Vitlöksciabatta – med tzatziki. (V)             62kr 
• Olivas x3 – vitlök- och citronmarinerade oliver. (K)           56kr 
 

 
 
(V) = Varm (K)= Kall 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Kött tapas 
 

• Datiles – baconlindade dadlar. (V)                59kr 
• Lado de cerdo– fläsksida med picklad morot, chili och srirachamayo. (V)            72kr  
• Yiayia´s albondigas – mammas spanska köttbullar i tomatsalsa. (V)             62kr 
• Los Pollo loco – tortilla, friterad kyckling, picklad röd spetskål,  

ananassalsa och chipotlesås. (V)                 66kr 
• Pincho de pollo– stekta vitlöksmarinerade kycklingspett. (V)              66kr 
• Embutidos – tre sorters chark med olivolja och ciabatta. (K)                                         89kr 

               

 
Fisk tapas 
 

• Callamares frito – friterade callamares med aioli och citron. (V)             66kr 
• Gambas diavola – räkor frästa i chili, vitlök och olivolja med vitlöksbröd. (V)     66kr 
• Bacalao – tortilla, pankofriterad torsk, picklad röd spetskål  

och srirachamayo. (V)                              66kr 
• Cangrejo  – räkröra med chili, pomme pinnes, salladlök & brioche bun. (K).         69kr 

 
   (V) = Varm (K)= Kall 
 

Zigges val 
Har ni svårt att välja? Vi komponerar gärna ihop en härlig blandning av flera olika kalla och varma 
pintxos och tapas som ni kan dela på, 289kr/pp.  
(Minst två pers och alla i sällskapet måste välja Zigges val) 

 
Vem kan motstå dessert……veeem? 
 

• Päron & basilikasemifreddo– med maräng och chokladsås.            66kr  
• Blandat lösgodis -                55kr 
• Chimichangas– friterad tortilla med nutella, banan och vaniljglass.            76kr 

 


