Starters for Sharing - Select one
Gambas al ajillo (SE)
Spanish style pan-fried garlic tiger prawns, extra virgin olive oil, herbs, vine tomatoes
Spanish chicken croquets (D)
Garlic sauce, olive sauce
Artisanal buffalo mozzarella cheese (D) (V)
Heirloom tomatoes, black olives, basil emulsion, extra virgin olive oil, fresh basil
Smoked Mediterranean lentil and barley broth
Vegetables dices, barley, lentil, smoked duck, rosemary, extra virgin olive oil
Mainz – select one
Seafood Paëlla (SE) (D)
Spanish bomba saffron rice, cooked to perfection with tiger prawns, Hammour fish, mussels,
clams, squid
Chef's signature Hammour with Portuguese spices
Mashed almond potatoes, glazed vegetables, spiced cilantro cream
24 hours slow braised bone in black Angus beef spare ribs (D)
Truffle scented mash potatoes, roast root vegetables
Dessert – Select one
Fried Churro
Sugar cinnamon, Dolce De Leche cream rich pistachio sauce, Nutella
Caramelize Crema Catalana
Caramelized citrus scented Crema Catalana, pumpkin seed crumble, coconut ice cream
Chocolate fondant
Homemade vanilla ice cream, raspberry coulis, passion fruit fluid gel

 أختر واحدا- مقبالت
)روبيان بالثوم على الطريقة األسبانية (ث
 أعشاب وطماطم،  زيت زيتون،روبيان مشوح بالثوم على الطريقة األسبانية
)كروكيت الدجاج على الطريقة األسبانية (ح
 صلصة الزيتون،صلصة الثوم
)جبنة موزاريال (ح) (ن
 ريحان طازج،  زيت زيتون، تتبيلة ريحان، زيتون أسود،طماطم هيرلوم
شوربة العدس والشعير المدخن على طريقة البحر المتوسط
 زيت زيتون، روزماري، بط مدخن، عدس، شعير،خضروات مقطعة
أطباق رئيسية – أختر واحدا
)بايال المأكوالت البحرية (ث) (ح
 محار، بلح البحر، سمك هامور، مطهو مع الروبيان،أرز بالزعفران على الطريقة األسبانية
وحبار
سمك هامور من مختارات الشيف مع توابل برتغالية
 كريمة بالتوابل، خضار،بطاطس مهروسة باللوز
) ساعة (ح24 ضلع لحم بقر بالعظم مطهو على الهادئ لمدة
 خضراوات جذرية مشوية،بطاطس مهروسة بالكمأه
 أختر واحدا- حلويات
تشورو مقلي
 نوتيال، صلصة فستق بكريمة دولتشي،سكربالقرفة
كريمة كتاالنا بالكراميل
 أيس كريم بجوز الهند، بذور يقطين،كريم كتاالنا بالموالح والكراميل
فوندو الشكوالتة
 جيلي بالباشن فروت، معجون التوت األحمر،أيس كريم بالفانيال شغل البيت

