
Dania mięsne
Carens
32. Filete de rostbef   

Stek z rostbefu z grillowanym bakłażanem, 
cukinią, papryką i ziemniakiem z chipsem 
z parmezanu 

33. Rebanadas de cordero
Bitki z jagnięciny w sosie grzybowym 
na musie z pieczonego selera, sałatką 
z ogórków i chipsem z ziemniaka  

34. Solomillo de Cerdo a la Plancha 
Grillowane polędwiczki wieprzowe 
na puree z pieczonego ziemniaka i sosem  
z zielonego pieprzu z warzywami   

35. Hamburguesa con mejilla de res 
Burger z policzkiem wołowym, majonezem 
truflowym, piklem, pomidorem 
i sałatą podany z łódeczkami ziemniaczanymi  

36. Pollo ala parilla   
Grillowana pierś z kurczaka z salsą 
pomidorową i mozzarellą na puree 
z batatów i warzywami 

74 pln

59 pln

50 pln

54 pln

Dania dla dzieci
45. Pollo cruijente

Chrupiące polędwiczki z kurczaka 
z frytkami i sałatką

46. Spaghetti con carne picada
Spaghetti z mielonym mięsem w sosie 
pomidorowym

32 pln

32 pln

Comidas de los niños

wegetarianskie bezglutenowe

Ryby

Pescados y Mariscos
37. Zarzuela con mariscos y salmon 

Gulasz z owoców morza i łososiem - łosoś, 
krewetki, ośmiornica, kalmary, małże, szafran, 
białe wino, grzanki czosnkowe   

38. Salmón con tagliatelle  
Łosoś na tagliatelle szafranowym 
z pomidorkami cherry i sałatą  

39. Lomo de bacalao 
Pieczony filet z dorsza na puree z pieczonej 
marchwi, emulsją cytrynową i warzywami 

40. Hamburgersa con pulpo   
Burger z ośmiornicą, papryczkami padron, 
sałatą, pomidorem i frytkami 

79 pln

69 pln

52 pln

74 pln

owoce morza

Desery    Postres 
41. Profiteroles     

Ptyś z kremem śmietankowym z  lodami 
waniliowymi i czekoladą z pomarańczą   

42. Tarta de queso de caramelo y semillas 
de amapola    
Sernik kajmakowo-makowy   

43. Crema catalana de canela     
Cynamonowy krem kataloński

44. Pastel de zanahoria     
Ciasto marchewkowe z kremem 
orzechowym i sosem ze smażonej śliwki   

   

28 pln

26 pln

29 pln

28 pln

Tapas
Tapas

1. Carpaccio de salmon 
Carpaccio z łososia z czerwoną cebulą, 
papryką oliwkami, rukolą 
i płatkami parmezanu  

2. Gambas al ajillo y chilli    
Krewetki w pikantnej oliwie czosnkowej, 
pieczywo

3. Gambas en salsa de naranja y lima 
Krewetki w sosie pomarańczowo-limonkowym
z kolendrą, grzanka czosnkowa   

4.      Tartar de carne de vaca
Tatar wołowy z salsą z cebuli i orzechów, 
grzanki czosnkowe

5. Plato de jamón serrano   
Talerz szynki Serrano 

6. Plato de jamón Ibérico    
Talerz szynki Iberico

7. Plato de quesos      
Deska hiszpańskich serów 
z konfiturą wiśniowo migdałową

8. Plato de tapas para dos   
Deska tapas na zimno dla 2 os.
Chorizo gran vela rojo / Serrano / fuet / 
polędwica lomo curado / ser manchego / 
ser mezcla / hummus z pieczoną marchwią / 
marynowane oliwki / pieczywo

9. Plato de tapas calientes para dos  
Deska tapas na ciepło dla 2 os.
Grillowane chorizo / tortilla pszenna 
z chili con carne / pieczona szynka Serrano /
pieczone skrzydełka w bbq / fabada / 
krokiet beszamelowy z Serrano / 
souvlaki z kurczaka / panierowana mozzarella / 
pierożki z fetą i szpinakiem / pierożki z kurczakiem / 
pinchos z kozim serem i karmelizowaną cebulą / 
pinchos z pieczonym chorizo i marynowaną papryką

44 pln

10. Plato de tapas calientes para dos 
Deska tapas marinera dla  2 os.
Smażone sardynki / krążki kalmara / 
pieczony dorsz / mule w winie / 
smażone ośmiorniczki baby / 
małże Nowozelandzkie w pomidorach / 
pinchos z krewetką w winie / 
pinchos z tatarem z łososia   

11. Rodajas de calabacin con cordero 
a la plancha 
Plastry cukinii z grillowaną jagnięciną 
i kozim serem

12. Chorizo con vino tinto   
Chorizo duszone w czerwonym winie

13. Calamares fritos      
Krążki kalmara z sosem aioli 

14. Sardinas fritas y pulpitos con aioli
Smażone sardynki i ośmiorniczki baby 
z sosem aioli

15. Quesadilla con pollo, chorizo 
y salsa de tomate 
Quesadilla z kurczakiem, 
chorizo i salsą pomidorową  

16. Rodajas de berenjena al horno 
con tofu y tomate    
Pieczone plastry bakłażana z tofu 
i pomidorem z sosem jogurtowo-miętowym

17. Chili con carne con chips de tortilla  
Chili con carne z chipsami z tortilli

18. Jalapeños rellenos de queso 
Panierowane papryczki jalapeño 
faszerowane serem 

19. Patatas bravas con salsa pimentón
Patatas bravas z sosem pimentón 

49 pln

75 pln

29 pln

39 pln

35 pln

34 pln

93 pln

Paellas 1 os. / 2 os.

26. Paella marinera        
ośmiornica / małże nowozelandzkie / 
krewetki / kalmary / groszek zielony

27. Paella mixta       
wołowina / krewetki / seler naciowy / 
papryka / cukinia / papryczka jalapeño 

28. Paella campera        
kurczak / szynka Serrano / chorizo / 
groszek zielony    

49 / 92 pln

49 / 92 pln

45 / 83 pln

28 pln

35 pln

29 pln

Pinchos
Pinchosy do wyboru:

krewetka / ośmiornica / szynka Iberico / 
grillowana wołowina / tatar wołowy /
majonez truflowy i polędwica lomo curado

ser manchego i marynowana papryka /
salsa pomidorowa i grillowane halloumi /
kaszanka burgos i karmelizowana cebula / 
pasta szpinakową 

14 pln / szt.

9 pln / szt.

41 pln

44 pln

37 pln

48 pln

49 pln

75 pln

48 pln

Zupy
Sopas

20. Sopa de marisco  
Zupa z owoców morza z pikantną papryczką 
jalapeño i makaronem z cukinii, grzanki 
czosnkowe  

21. Crema de frijoles negros    
Zupa z czarnej fasoli z nachosami 
paprykowimi 

22. Sopa de pollo al curry   
Zupa z kurczakiem w curry i pieczonymi 
warzywami w sezamie 

46 pln

28 pln

28 pln

Sałaty
Ensaladas 
23. Ensalada con pulpitos  

Sałata z krewetkami - mix sałat / ogórek / 
pomidorki cherry / płatki czosnku / awokado / 
vinaigrette cytrynowy / pieczywo czosnkowe    

24. Ensalada con gorgonzola     
Sałata z gorgonzolą – mix sałat / gorgonzola / 
granat / gruszka / czerwona cebula / 
słonecznik / vinaigrette miodowo-imbirowy, 
pieczywo czosnkowe 

25. Ensalada con pollo  
Sałata z grillowanym kurczakiem – mix sałat / 
kurczak / czerwona cebula / 
prażony orzech włoski / pomidor / papryka / 
vinaigrette miodowo- musztardowy / 
pieczywo czosnkowe

48 pln

40 pln

40 pln

Makarony
Pasta
29. Papardelle con tofu  

Dyniowe papardelle z marynowanym tofu, 
dynią piżmową i warzywami         

30. Espaguetis negros con gambas
Czarne spaghetti z krewetkami, 
pomidorkami cherry, czosnkiem, 
pietruszką i płatkami parmezanu 

 31. Tagliatelle con pollo 
Tagliatelle z kurczakiem, grzybami 
w sosie śmietanowym i parmezanem

38 pln

52 pln

46 pln

Doliczamy 10% serwisu do grup powyżej 6 osób

Lista alergenów dostępna u obsługi Odwiedź nas i zostaw opinie

48 pln

26 pln


