BREAD & DIPS
Grilled pita and brown butter with garlic 4,50
Levain 3,Parkerhouse rolls 4,Tsatsiki 5,Mintulla & valkosipulilla maustettu klassinen kurkkukastike
Labneh 5,Mintulla, valkosipulilla, oreganolla ja timjamilla maustettua jogurttia, sumakkia ja oliiviöljyä
Velvet tomato 5,Chilillä & harissalla maustettu samettinen tomaattidippi
Hummus 5,Sitruunaa, ruohosipulia, timjamia, za´ataria, kikherneitä, tahinia ja Nicolas Alziarin oliiviöljyä

SMALL
Umami pop corn 7,Poppareita, Parmesania
Ja mustaa Périgordin tryffeliä
Sweetbread inspired by Dennis Roman 7,90
Grillattua kateenkorvaa ja chimichurria
Scallop 7,50
Paistettu kampasimpukka, fingerlimeä
ja vihreää currya
Penélopes Bacalao 6,50
Turska brandadea, valkosipulia, minttua &
herne “Dhal”
Quinelle de brochet 8,50
Haudutettu haukipulla, hummerivaahtoa ja
Kitkan muikunmätiä
“Russian Slammer “ 26,5g kaviaaria ja Finlandia Platinium Vodkaa
Burratina mozzarella 7,90
Burrataa, Nicolas Alziarin oliiviöljyä,
pähkinävoita ja pitaleipää
Falafels 7,80
Falafelit, tahinia,
mausteista tomaattikastiketta
& granaattiomenan siemeniä
“Boquerones” 8,50
Savustettuja neulamuikkuja harissaöljyssä &
paahdettua levainia

Boudin noir 6,80
Rapeaksi paistettua ”mustamakkaraa”,
omenaa, puolukkaa & piparjuurta
Penélopes chicken &
Black Pudding “lihis” 7,90
Penélopen “lihis”, kuivattua viinietikkaa &
“Brown sauce”
Gambas Pil Pil 9,50
Grillattu jättirapu, chiliä, valkosipulia, aiolia
ja paahdettua parkerhouse leipää
King Crab X.O 13,80
Grillattu kuningasraputartar, avocadoa,
valkosipulia & inkiväärillä maustettua X.O.
Kastiketta
2 Pcs. Grilled oysters Rockefeller 15,Grillattuja ja gratinoituja Girardot-3
ostereita, pinaattia ja parmesaania

CHARCUTERIE
Iberico Bellota 18,Kinkkujen “kaviaaria”
Charcuterie plate 16,50
Valikoima kinkuista ja makkaroista, oliiveita,
pikkeleitä ja dijonia

MEDIUM

LARGE

Pulpo “Masabacha” 16,60
Haudutettua mustekalaa, ”hummusta” ja
vesikrassipestoa

Oysters 6 Pcs. 18,Fine de Claire-ostereita, sitruunaa, punasipuliviinietikkakastiketta, harissaa ja korianteria

Burnt aubergine and white tahini 13,50
Grillattua munakoisoa, tahinia, sitruunaa,
sydänsalaattia & granaattiomenan siemeniä

Mussels al Bilbaina 16,Keitettyjä sinisimpukoita, valkosipulia,
kirsikkatomaatteja, punaista chiliä ja aiolia

Beetroot & Feta 11,50
Rakuunalla, korianterilla sekä
kastanjanhunajalla maustettuja punajuuria,
paahdettuja valencian manteleita ja fetaa

Cod a’la Jansson’s 19,50
Ruskistettussa voissa haudutettua
Pohjanmeren turskaa, käsinkuorittuja
katkarapuja, piparjuurta, savustettuja
simpukoita & tilliä

A date with chicory and blue stilton 14,90
Paahdettuja taateleita, Stiltonia, Anjoupäärynää, endiiviä ja Valencianmanteleita

Turbot and sauce béarnaise 38,Paistettua piikkikampelaa
& béarnaisekastiketta

Beautifull Beirut 17,90
Sydänsalaattia, marinoituja tomaatteja,
kurkkua, rapeaa lampaan lapaa,
valkosipulikrutonkeja, marinoitua punasipulia,
uppomuna & Caesar kastiketta

Chicken “Piri Piri” inspired by Carlos
Henriquez 16,50
Grillattua kananpoikaa “piri piri”
ja habaneromajoneesia

Beef tartar a’la Cruz 13,80
Lähi-idän tyyliin maustettu häränliha tartar,
valkosipulivoilla

Shakshukit ”kebab” 15,90
“Kebab”, harissaa, vesikrassipestoa, labnehia,
tsatsikia, tahinia ja pitaleipää.

Flamed chicken liver and La Vecchia Dispenca
10yrs balsamico vinegar 13,50
Liekitettyä broilerinmaksaa, La Vecchia
Dispenca balsamiviinietikkaa, aiolia,
maalaisleipää ja punaviinikastiketta

"Lollipop" 18,90
Bbq- grillattua ankankoipea, 3x dippi,
labneh´ta & Penélopen "srirachaa

SIDES, SAUCES & EXTRAS
Patatas fritas mojo rojo 5,Paistettuja perunoita, yuzuvoita, chipotlea
& mojo rojo-kastiketta
Braised broccoli 6,Parsakaalia, harissaöljyä, savustettua voita
& parmesaania
Honey roasted roots 6,Hunaja-rakuunavoissa glaseerattuja juureksia
ja paahdettuja Valenciamanteleita

Sauce béarnaise 5.Béarnaisekastiketta
Creamy spinach 7,Valkosipulilla & salotilla maustettua
muhennettua pinaattia

DESSERTS
Chocolate & Salty Caramel 12,Paistettua “suklaamoussea”, suolakaramellia ja vaniljajäätelöä
Cherry semifreddo & dark rhum 12,Semifreddo tummassa rommissa marinoiduista kirsikoista ja voikeksi
Churros & eggnog 10,Churroja, munatotia ja chilisuklaa dippiä
Citrus, Shiso & Raspberry 10,Veriappelsiinia, shisoa, vadelmasorbettia ja Cavaa
Apple Pie, Ginger & Hot Toffee 10,Inkiväärillä maustettua omenapiirakkaa, kuumaa kinuskikastiketta
ja tonkapavuilla maustettua jäätelöä
Piece of Cheese 5,Pala juustoa

OR OUR AFTER DINNER COCKTAIL
J.L.R.
13,50
Ysabel Requina, Txurrut Bianco Vermouth, Raspberry,
Oat Cream, Cardemum

