INFORMATION
Vi lagar tapasmenyer från 4 till 200 personer.
Maten levereras med budbil eller kan avhämtas på vår restaurang. Maten är upplagd på
dekorerade engångsfat. Bröd, het tomatsås och aioli ingår.
Vi har även porslin och annan tillhörande utrustning för festen samt personal för servering om
ni önskar.
Leveranser inom Stockholms tullar debiteras med 500 kr. För övriga leveranser gäller taxa
enligt överenskommelse.
Betalning sker kontant vid leverans eller mot faktura. Priserna gäller inklusive moms. Beställ i
god tid framförallt vid större beställningar.
Välkommen per telefon 08-653 53 90

TAPASMENYER
MENY 1 235 kr
CALAMARES a la ROMANA (Gluten) - friterade bläckfiskringar med aioli
GAMBAS a la PLANCHA - grillade räkor med aioli
ESTOFADO de CORDERO - långkokt lammgryta med kanel
CROQUETAS de POLLO (Gluten) - croquetter med kycklingfyllning
CHORIZO y QUESO MANCHEGO - kallskuren chorizo med manchegoost
JAMON SERRANO con MELON - lufttorkad serranoskinka med honungsmelon
PATATAS con ALI-OLI - friterad potatis med aioli
/per person
MENY 2 265 kr
CALAMARES a la ROMANA (Gluten) - friterade bläckfiskringar med aioli
GAMBAS a la PLANCHA - grillade räkor med aioli
CHAMPIÑONES al AJILLO - stekta champinjoner i vitlök och persilja
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CROQUETAS de POLLO (Gluten) - croquetter med kycklingfyllning
ESTOFADO de CORDERO - långkokt lammgryta med kanel
JAMON SERRANO con MELON - lufttorkad serranoskinka med honungsmelon
Dos QUESOS de ACEITUNAS (Laktos) - två lagrade getostar med oliver
PATATAS con ALI-OLI - friterad potatis med aioli
TARTA de CHOCO (spår av nötter) - chokladtårta med vispad grädde och jordgubbar
/per person
MENY 3 VEGETARISK 235 kr
TORTILLA ESPAÑOLA (Laktos) - spansk potatisomelette
BEREJENJAS fritas - friterad aubergine med aioli
Dos QUESOS de ACEITUNAS(Laktos) - två lagrade getostar med oliver
CHAMPIÑONES al AJILLO - stekta champinjoner i vitlök och persilja
JALAPEÑOS PICANTES (Gluten) - friterade croquetter fyllda med jalapeños och cheddarost
PATATAS con ALI-OLI - friterad potatis med aioli
ENSALADA de TOMATE - tomatsallad med lök och oliver samt vinägrett
TARTA de CHOCO (spår av nötter) - chokladtårta med vispad grädde och jordgubbar
/per person
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