
Oliven  59,-
Spanske grønne oliven

Mandler 69,-
Ristede og saltede (n.m)

Brød 75,-
På surdeig med arbequina olivenolje (g.h)

Oksehale  95,-
Ingefær, løk, agurk, tomat og lime
serveres på ett shiso blad 

Burrata salat  99,-
Grønnsalat, tomat, basilikum
olje, nøtter (m , n)

False Risotto  125,-
Sopp, rødvin, kyllingkraft, parmesan
valnøtter (m, n.v)

Picadita de morita  125,-
Kylling på ferskstekt maisbunn
med salsa av røkt chili, syltet rødløk
creme fraiche, koriander og lime (l)

Potet 95,-
Kremet potetpurè med en soppsymfoni, 
persille, pistasj, rødbeter (l)

Trio Tartar 125,-
Kremmerhus med tartar av

 tunfisk, kjøtt og vegetar (g.h , l, ss, se)

Blåskjell i Escabeche 95,-

Hvitvin, hvitløk, pimenton de la vera (sk)

Flauta  95,-
Fritert maistortilla med kylling
tomat, løk og spicy habanero (l, g.h)

Charcuterìa  345,-
Jamon iberico bellota 48 mnd, lomo bellota, 
manchego 12 mnd, cabrales, oliven (m , l)

Dagens fangst 
Det beste fra vår fiskehandler

185,-

Serveres med en reduksjon på røkte skalldyr, 
hvitløk, paprika, tomat, fløte, safran og 
sesam (ss, sk)

And med fire sauser 169,-
Rødvin og martini reduksjon, drue, appelsin, 
sjokolade og kaffe med kastanjepurè

Secreto Iberico 169,-
Pedro Ximènez reduksjon, fløte, 
grønnpepper og potet (l)

Entrecòte 175,-
Kremet Idiazabal ost og kastanjepurè (l)

g.h. -hvete   g.ha-havre   g.r-rug   g.b-bygg   sk-skalldyr   b-bløtdyr   e-egg   n.p-peacanøtter   so-soya   m-
melkeprotein   su-sulfitt s-selleri   f-fisk se-sennep   ss-sesamfrø   n.hs-hasselnøtt   n.m-mandel   n.v-valnøtter  

n.pi pistasjenøtter   n.pe-peanøtter   l-laktose   g-gluten

Småretter

Snacks

Sjøkreps



Setmeny

Trio Trøffel
Nybakt brioche fylt med trøffelkrem toppet med ferskrevet trøffel.

Vår makron fylt med kyllinglever, fiken, pistasj, hasselnøtt og trøffel
Sukkerspinn fylt med cabrales, trøffel og valnøtter

(l, g.h, e, n.pi, n.hs)

Potet
kremet potetpurè med en soppsymfoni, persille, pistasj, rødbeter, (l)

Sjøkreps
Serveres med en reduksjon på røkte skalldyr, hvitløk, paprika, tomat,

fløte, safran og sesam
(ss, sk,)

Dagens fangst
Det beste fra vår fiskehandler

Oksehale
Revet kjøtt av oksehale med ingefær, løk, agurk, tomat og lime

servert på et shisoblad

And med fire sauser
Rødvin og Martini reduksjon, drue, appelsin, sjokolade og kaffe

med kastanjepurè

Dessert

Setmeny 795,-
Vinpakke 795.-
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