
________________________________________________________________________________

TAPES CLÀSSIQUES  VIVO

Pa amb tomàquet   2,9 €

Anxoves del Cantàbric "00" (2 filets)   4,5 €

Seitons en vinagre (4 filets)   4,2 €

Musclos en escabetx casolà   3,9 €

Torrada de gambetes   4,9 €

Pernil ibèric 100% (Mitja ració / Ració)   13,5 € / 26 €

Patates braves   5,2 €

Croqueta casolana de pernil ibèric (2 unit.)   3,5 €

Truita de patates trufada “À la minute”  8€

Steak tàrtar de wagyu amb pa carasau i tàperes   11 €

Assortiment de formatges   12 €

Calamars andalusa en la seva tinta amb maionesa wasabi   7,5 €

Bikini de xai    8,5 €

TAPES DEL MAR CRUES

Ostres Gillardeaunº3 (unitat)   4,5 €

Tonyina Blue Fin amb ponzu mediterrani  12,5 €

Tartar de salmó amb vinagreta de wasabi i xips de nori   9,8 €

Carpaccio de  llobarro salvatge amb vinagreta de fruita de la  passió   11,9 €

Informi al cambrer si pateix alguna al.lèrgia alimentaria Suplement terrassa 10% IVA inclòs    SG: sense gluten      V: vegetarià VV: vegà



________________________________________________________________________________

SUGGERIMENTS DEL DIA

... De l'HORT

Amanida vegana   7,5 €
Amanida de tomàquet amb ventresca confitada   11€

Tataki d'albergínia amb salsa de tomàquets confitats  11,5 €
Porro a la planxa  amb vinagreta  i  Kalamata   7,8€

... DEL MAR

Pop a la planxa amb parmentier   11,8 €
Viera amb coco i curri verd   7,5 €

Llobarro salvatge a la planxa amb verduretes   21 €

...  PAELLA

Arròs negre de calamarsons amb allioli   16 €
Arròs de marisc amb cloïsses i musclos   16 €

Les nostres paelles estan elaborades amb productes frescos i locals. Temps mínim d'elaboració 30 minuts.

... PER  ACABAR

Caneló de cua de bou   13,5 €
Magret d'ànec amb kumquats   14 €
Hamburguesa Black Angus   13,5 €

POSTRES

Esponja de xocolata amb gelat de caramel   7 €
Crema catalana   6 €

Cheescake   7 €
Pastís Tatin de préssec  7€

Informi al cambrer si pateix alguna al.lèrgia alimentaria Suplement terrassa 10% IVA inclòs    SG: sense gluten      V: vegetarià VV: vegà


