ENTRÉER
EL PATIOs planka 129 kr
ett urval av spanska delikatesser: jamon serrano, chorizo iberico, spansk lagrad ost, oliver aioli
och husets vitlöksbröd
PAN con AJO 49 kr
Härligt krispigt och kryddigt vitlöksbröd.
GAMBAS al AJILLO 89 kr
Räkor tillagade i sås av olivolja, vitvin, spansk peppar och koriander.
Avocado RELLENO 79 kr
Garnerad rökfylld avokado.
Nachos RANCHERS 69 kr
Nacho chips med rancherosås och smältost.

VEGETARISKT
GRILLADE GRÖNSAKER MED GETOST OCH ROSTADE PUMPAKÄRNOR
Vi har även andra vegetariska alternativ som Paella och Vegetariska burrito.
Fråga gärna personalen.
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FRÅN GRILLEN
Alla rätter serveras med Idahopotatis, pommes frites eller ris
ENTRECOTE AMERICANO
200g 219 kr
300g 309 kr
Grillad hängmörad black angus entrecote från Australien med bacon, bearnaisesås och
BBQsås.
CHULETAS de CORDERA AIOLI
Rosmarin och citrongrillade lammracks som serveras med aioli och rödvinsås
SOLLOMILO MONTANEZ 189 kr
Grillad fläskfilé med rostad mandel och kantarellsås.
GRILLAD RYGGBIFF
200g 219 kr
300g 309 kr
Grillad hängmörad black angus ryggbiff med kappa. Serveras med rödvinsreduktion och
tryffel bearnaise.
EL PATIOs burgare
200g 159 kr
400g 209 kr
Vår hemgjorda burgare av malet hängmörad högrev med hembakat bröd, aioli, mixsallad och
pommes.
LOW CARB BURGAREN 159 kr
Serveras inbäddad i frästa blad av krispig romansallad med cheddarost, tomat, rostad lök och
vår egen aioli
BLACK&WHITE 199 kr
Grillad oxe och fläsk med rödvinssås och bearnaisesås.
EL PATIOs PLANKSTEK
Kycklingfilé 169 kr
Laxkotlett 189 kr
Fläskfilé 179 kr
Kalvrygg 199 kr
Serveras på träplanka med haricots verts, bacon, grillad tomat, mixsallad o bearnaisesås. Välj
pommes, idahopotatis eller pommes duchesse.
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SPANSKT OCH FISK
SALMON al vino BLANCO 210 kr
Laxfilé med vitvinssås, räkor och citron.
PAELLA med skaldjur, kyckling eller mix
Kyckling 229 kr
Skaldjur 249 kr
(minst 2 pers.)
CHULETAS de CORDERA AIOLI 219 kr
Rosmarin och citrongrillade lammracks som serveras med potatisgratäng eller pommes.
FAJTAS RANCHERS 249 kr
Marinerad och strimlad ryggfilé och kycklingfile med lök, paprika, vitlök, tomat med
vetetortillas, guacamole, rancherosås och creme fraîche
(Pris per person, minst 2 pers.)

DESSERTER
CREMA CATALANA 79 kr
Spansk variant på den klassiska Creme Brûlée
TIRAMISU 79 kr
Kökets hemlagade tiramisu.
Ostbricka 105 kr
Består av tre sorters ost, kex och valnötshonung
CAMEMBERTO FRITTO 89 kr
Friterad camembert med hjortronsylt.
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