TAPAS TILL LUNCH?
soppabuffé - 75 SEK

All you can eat av dagens soppor (minst 2 att välja mellan), inklusive nybakat bröd, vitlöksbröd, marinerade oliver, vatten och kaffe.

Tapaslunch - 135 SEK

All you can eat av dagens soppor (minst 2 att välja mellan) samt 3 valfria
tapas från vår lunchmeny, inklusive nybakat bröd, vitlöksbröd, marinerade
oliver, vatten och kaffe.

Sugen på mer eller mindre? Beställ styckvis

Patatas a lo pobre - 39 SEK
ungsbakad potatis med paprika och
vitlök
Patatas bravas - 39 SEK
rostad potatis med aioli och
salsa brava
Padrones - 39 SEK
grön paprika med flingsalt
Espinacas a la catalana - 39 SEK
spenat med pinjenötter och russin
Tortilla de patatas - 39 SEK
spansk potatisomelett

Pan De Ajo (Vitlöksbröd) och marinerade
oliver ingår alltid.
Det gör Kaffe och Vatten också självklart
Vill du ha läsk eller Bubbelvatten så har vi det
också...

Chorizo asado - 39 SEK
het chorizokorv
Gambas picantes - 49 SEK
heta tigerräkor
Vieiras a la Gallega - 57 SEK
galiciska kammusslor
Dátiles con bacon - 39 SEK
baconlindade dadlar
Setas con manchego y romesco - 39 SEK
svamp med manchegoost och romescosås

1. Skriv en recension av Bocado - Spanish
Gastronomy på Facebook
2. Dela en bild och tagga oss på Facebook
eller Instagram (@bocado_goteborg)

dela din bocado-upplevelse!
Vi bjuder på 15% av din nota som tack

SPECIALS & COMBOS
3 Amigos Sliders- 99 SEK

Små högrevsburgare fyllda med Jamón Ibérico skinka och Manchego ost serverade med karmeliserad lök med en touch av kanel.

Plato de embutidos + Almejas con ajo y perjil- 195 SEK

Ett urval av spanska charkuterier och tillbehör och persilje- och vitlöksgratinerade musslor.

Seafood special- 210 SEK

Pulpo gallego + Vieiras a la Gallega + Almejas con ajo y perjil + Gambas
picantes. Bläckfisk i paprika, galiciska kammusslor, persilje- och vitlöksgratinerade musslor, och heta räkor, Det kan inte bli mer seafood än så. 4
rätter fulla med smaker och färger.

Bocaditos

Bocaditos är grillade mackor med spanska
smaker. Serveras med lätt sidosallad.
1 st: 39SEK - 2 st: 75SEK

ÖVRIGT

MANCHEGO
Manchego ost med grillad tomat
och spansk olivolja

Läsk - 21 SEK
cola, cola zero, iste (olika smaker),
mineralvatten på flaska

CABRA LOCA
Getost med sour cherry

Kaffe (brygg) - 21 SEK
den vanliga släta koppen...

CHORIZO
Het chorizo korv med gorgonzola

Espresso - 26 SEK

SPANJORENS MACKA
Tomat, olivolja och salt
PADRONES/HALLOUMI SPECIAL
Halloumi med padrones och Bocados
aioli.
SALAMI A BOCADOS
Salami och manchego ost.

Cafe Latte, Cappucino - 32 SEK
Fruktsmoothie - 31 SEK
olika smaker beroende på tillgänglighet

