MENU
POLÉVKY
•
ESPAŇOLA španělská jemně pálivá červená s masovými kuličkami
•
POTAJE
fazolová s chorizem, pěkně hustá
•
ASADA
lahodná z grilované zeleniny

0,3L
0,3L
0,3L

RACIO - něco mezi tapasy a hlavním jídlem
•
GAMBAS AL AJILLO velké krevety na česneku a chilli na pánvičce
•
TOSTADAS CABRAS grilované bagetky s kozím sýrem a rajčátkem

150G 165,6 ks 135,-

58,58,58,-

MASA
•
•
•
•
•
•
•

PUPILA grilované kousky panenky, dipy : salsa a švestková omáčka
JUAN
kořeněný kuřecí steak na grilu, červená cibulka, alioli
VACA BORRACHA kousky hovězího na červeném víně, polenta
CHOCO španělský guláš na čokoládovém základě, noky
ESTOFADO DE POLLO kuřecí kousky v zeleninové salse, polenta
POLLO AL AJILLO zapečené kuřecí kousky s česnekem,cibulkou
PATATAS DE NAVARRA zapečené brambory s kousky kuřete

PŘÍLOHY
•
PATATAS CEBOLLITAS šťouchané brambory s cibulkou a smetanou
•
PATATAS DE CASA domácí restované brambory s dvěma druhy sýra
•
ALIOLI španělská česneková majonéza

180G 180,180G 165,180G 175,180G 195,200G 175,180G 175,300G 165,-

200G 55,200G 55,dip
28,-

VEGETARIÁNSKÁ JÍDLA
•
TIMBAL DE GARBANZA cizrna,hrášek,rýže,přelité opilými žampiony 350G 145,•
GUISADO VERDE španělské zeleninové ragú, brambor
250G 145,•
CARPACCIO ŘEPOVÉ jemné plátky lahodné řepy, e.v.olej,sezam
150G 115,•
ENSALADA LA CASA náš míchaný salát se slaným sýrem a olivami 300G 140,•
EL SOLANO grilované plátky lilku zapečené se sýrem a salsou
150G 145,•
TORTILLA klasická španělská bramborová omeleta
200G 70,•
NACHOSITOS tortillové nachos s dvěma druhy ostrých dipů
150G 85,PAELLA
Tradiční španělskou paellu připravujeme z čerstvých surovin, podáváme na rozpálené
paellovici, nabízíme klasickou s kuřecím, vepřovým masem a chorizem
porce pro 2

370,-

pro 4 650,-

pro 6 860,-

MASOVÉ DELIKATESY
•
JAMÓN SERRANO šp.sušená šunka, katalánská omáčka, olivy, bageta 70G 155,•
SALCHICHON A CHORIZO šp. delikátní klobásky, olivy, bageta
100G 125,•
NACHOS tortillové nachos s hustou omáčkou fazole-maso-chilli
300G 155,SLADKÉ
•
FONDÁN lahodný čokoládový desert, podávaný horký s tekoucí čokoládou
Naše kuchyně je v provozu od 16.00 do 21.45, po celou otevírací dobu je na výběr asi z
deseti druhů tapas – masové, vege, teplé, studené, které každodenně obměňujeme..

70,-

