
CARTA 



LES NOSTRES TAPES 

Truita de patates trufada “À la minute”                                                 8,50
Pop a la planxa, puré de patates i pebre vermell                               11,80
Calamars a l’andalusa en la seva tinta amb maionesa wasabi           8,50
Carpaccio de Llobarro amb vinagreta de fruita de la passió                     11,90
Tàrtar de Salmó amb vinagreta wasabi & xips de nori                    11,50
Tataki d’albergínia amb salsa de tomàquet confitat                            11,50
Bikini de xai                                                                                                      9,50 

ELS CLÀSSICS

Pa de vidre amb tomàquet     2,90
Pernil ibèric de gla (m.r./r.)     13,50 / 26
Anxova del Cantàbric “00” (2 filets)   4,50
Croqueta de pernil ibèric casolana (2 unit.)  3,50
Patates braves amb la nostra salsa     5,20
Musclos en escabetx casolà      3,50
Seitons en vinagre casolans (4 filets)    3,90

 

PER COMENÇAR ET RECOMANEM

Ostre Guillardeau nº3         4,50 
Torrada de blat de moro amb gambes vermelles i crema d’alvocat         4,90

 

Hem pensat en una carta per deixar-te portar per la nostra
cuina sense oblidar-nos dels gustos més tradicionals.



DEL HORT

Amanida vegana de temporada amb hummus de remolatxa 7,50
Calçots amb salsa romesco, col i carbó d’all                                        9,50
Carxofa guisada amb patates i pèsols                        10,50

DEL  MAR 

Llobarro a la planxa amb verduretes                                       21
Vieira, bròquil, pinyons i mantega blanc fumada              18 

ARROSSOS 

Arròs negre amb calamarsets i 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.

 

DOLÇOS EN VIVO

Esponja de xocolata amb cor d’avellana i gerd                  7,50
New york Cheescake                                                                         7
Crema catalana                                                                                    6
Postre vegà                                                                                            7

FORMATGES
  
La nostra taula de formatges comprèn cinc delicioses varietats:
Manchego, Tetilla gallega, Chozuelo, Occelli Castagno, Blau de Jutglars
Taula de formatges  12
 

DE LA TERRA

Caneló farcit d’ànec amb beixamel, parmesà i bolets    13,50
Magret d’ànec amb salsa Pedro Ximenez, escalunyes i verdures          17
Hamburgesa black angus amb cheddar, bacó i les nostres fregides  13,50
Steak tàrtar de wagyu amb pa carasau i confitats            16

   Suplement terrassa 10% Comuniqui’ns si pateix alguna al·lèrgia alimentària      Iva inclòs 




