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Alkuruoat
Vieiras al ajillo con chili 12,90€
Chili-valkosipulimarinoituja kampasimpukoita
Aguacate relleno con vegetales y queso a
la plancha 7,90€
Kasviksilla ja grillatulla halloumi-juustolla
täytettyä avokadoa G
Berenjena con queso de cabra 6,90€
Munakoisoa vuohenjuustolla
Langostinos al ajillo con chili 8,50€
Chili-valkosipulimarinoituja jättikatkarapuja
G, L

Pääruoat
Lomito de cordero con guacamole 25,90€
Lampaan sisäfilettä guacamole-kastikkeella
ja salaatilla G, L
Churrasco con guasacaca 150g 20,90€ /
250g 26,50€
Härän ulkofilèpihvi guasacaca-kastikkeella ja
salaatilla G, L
Parilla mixta de chorizo, cordero y pollo con
salsa de aguacate 20,90€
Grillattua chorizo-makkaraa, lampaan
sisäfilettä ja kananrintaa avokado salsan ja
kaalisalaatin kanssa G, L
Pescado del dìa con salsa de vino blanco
16,90€ / a la marinera 21,90€
Päivän kalaa valkoviinikastikkeella tai
äyriäisten kanssa tomaattipohjaisella
kastikkeella salaatin kanssa G, L

Bistec de frijoles con salsa de chili 15,90€
Vege-pihvi pavuista chili-kastikkeen ja
kaalisalaatin kanssa G, L

Lasten annokset

Parilla de pollo 16,90€
Grillattua kananrintaa sipulin ja tomaatin
kanssa. Lisäksi kaalisalaattia G, L

Bistec de frijoles con salsa criolla 6,20€
Papupihvi tomaattipohjaisen kastikkeen
kanssa. Lisukkeena friteerattua maniokkia
ja salaattia G, L

Todos los platos anteriormente mencionados
traen un contorno. Las opciones de contorno
son; yuca frita, papas saltaedas con tomate
o arepas fritas.

Pollo con salsa criolla 6,90€
Grillattua kananrintaa, tomaattiapohjaista
kastiketta ja ranskalaisia.
Lisukkeena salaattia G, L

Kaikkiin edellä mainittuihin annoksiin kuuluu
lisäksi yksi valinnainen lisuke seuraavista
vaihtoehdoista;
friteerattua maniokkia, tomaattiperunoita
tai friteerattua maissileipää.

Arepa rellena 4,90€
Friteerattu maissileipä jauheliha- tai
kanatäytteellä. Lisukkeena salaattia.

Paella de mariscos y pollo 19,90€
Äyriäis-kanapaella G, L
Ensalada de langostinos al ajillo con chili
16,90€
Chili-valkosipulimarinoituja jättikatkarapuja
salaattipedillä. Lisäksi patonkia. L
Ensalada de aguacate con queso a la plancha 14,90€
Avokadoa ja grillattua halloumi-juustoa
salaattipedillä. Lisäksi patonkia.
Sis. pähkinöitä
Arepa rellena 13,70€
Friteerattu maissileipä. Täytevaihtoehdot;
- Kasviksia ja grillattua hallloumi-juustoa,
- Kananrintaa tomaattipohjaisessa
kastikkeessa avokadon kanssa
- Jauhelihaa cheddar-juuston ja avokadon
kanssa.
Lisukkeena kaalisalaattia.

Jälkiruoat
El postre del dìa 6,90€
Päivän herkku
Helado 4,60€
Jäätelöannos: Sis. valitsemaasi jäätelöä,
kastiketta, kermavaahtoa ja strösseleitä.

