SKINKE- OG OSTEPLANKE: 290 ,-

TILBEHØR (inkludert):

PARMASKINKE – 6 års lagring
Prosciutto di Parma er et DOP-produkt beskyttet av, og
produsert i henhold til et strengt
S P A I N regelverk. Skinkene
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lages av svin født og foret opp i Italias nordlige og
midtre regioner. Grisene fores med myse fra parmesanproduksjonen, som gjør at den får en mild og litt søtlig
smak med markert parmesansmak.
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LØK- OG MANGOMARMELADE
Smaksrik og tykk marmelade med tydelig smak av løk
og mango, som gjør at den har søtlig preg som passer
fint til våre oster.

SALAMI TOSCANO

TOMATMARMELADE

Denne salamien er en del av en lang tradisjon fra Siena
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i Toscana. Kjøttet som kvernes er fra en fyldig italiensk
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svinerase. Salamien smaksettes med hel sort pepper, L Y
hvitløk og store spekkbiter, som gjør at den har en fet
og god tekstur som smelter på tungen.
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Frisk og god marmelade laget på tomater, inkludert
litt sitron og ingefær for å få den særegne og delikate
smaken.
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AIOLI
FUET CATALAN

Klassisk aioli med smak av hvitløk.

Spansk spekepølse fra Catalonia. Dette er en klassisk
S PA I N
variant av den kjente, spanske spekepølsen, laget på
salt og pepper. Fettmarmoreringen kombinert med salt
og pepper gir en godt balansert smaksopplevelse.
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MANCHEGO – 15 mnd. lagring
Manchego er kanskje Spanias mest kjente fastost, og blir
produsert i Castilla-La-Mancha området. Osten er smaksrik og har en tydelig aroma av sauemelk. Selve smaken
på osten er noe salt, med en lang og mild ettersmak av
nøtter.

S PA I N

AY

S PA I N

LY

MANGOEMULSJON
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BEURRE NOISETTE

Myk hvitmuggost inspirert av den franske camemberten.
Osten ha ren klassisk fløyelsmyk konsistens hvor den
begynner å flyte ut ved temperering.

Vårt hjemmelagde smør. Her brunes smøret for å få
fram nøttesmaken, som gjør at smøret er en smaksIT
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i seg selv.
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Myk og mild blåmuggost, som ofte blir omtalt som
lillebroren til Kraftkar. Osten har et høyere vanninnhold
i ostemassen og kan nesten omtales som en blå camembert.
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Dette valnøttbrødet er en klassisk oppskrift av
Arild Dybvik, som inneholder hele valnøtter samt
valnøttolje. Brødet blir bakt her nede på Dråper hver
eneste dag, som gir en herlig aroma i lokalet.

EDEL FRUE - Tingvollost

VISMANN - Tingvollost
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Mild og velbalansert med en klar smak av mango.
Passer godt som tilbehør til både ostene, samt kjøttet
vi bruker.
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Alle våre tilbehør er hjemmelaget og blir produsert i Jullum6.

