Per picar i compartir

Arrossos (minim dos persones)

Ostra utah beach nº2

4,50

Anxoves del cantàbric 00

9,00

d’estiu 24,00 p.p

Pernil ibéric d.o Guijuelo,
Salamanca

17,00

Royale de foie, codony amb PX i torradetes

13,00

Salmò gravlax amb crème fraîche i
fonoll (4 uds.)

Arròs de calamar i gambetes 24,00 p.p.
Arròs de pollastre de corral
amb espàrrecs verds ,butifarra de perol i tòfona

Arròs cremòs de gambes vermelles
28,00 p.p( ind)
Arròs vegà amb heura 22,00 p.p.

11,00

Croquetes de txangurro, Mahó i
sobrassada (4 ud.)
Croquetes de pernil (4 ud.)
Albergínia a la brasa amb tomàquet
confitat I alfàbrega

12,00

Cloïsses en salsa verda

14,00

Calamar sencer a la andalusa amb
maionesa de sriracha i llima

16,00

11,00
9,00

Peixos a la brasa
Tonyina vermella salvatge
amb tomàquet cherry i fonoll 24,00
Suprema de llobarro
amb crema de celeri i pak choi 21,00
Pota de pop
amb crema de txirivía i curry 21,00
Peix salvatge sencer a la brasa (s.m)

Hummus amb focaccia i olives Kalamata 14,00
Formatge de vaca al forn de llenya amb
«chutney » de tomàquet picant
16,00
Pà rústic calent amb mantega

4,50

Pà de coca amb tomàquet

4,50

Carns
Pollastre coquelet en
escabetx amb verduretes 21,00
Filet Wellington
amb parmentier i demi glacé 29,00

Entrants

Short-rib de vaca
amb cabdell de kimchi 23,00

Amanida d’espinacs amb cogombre
i salsa de iogurt anous de pecan

12,00

Burrata amb pesto
de tomáquet vermell cherry i ruca,

14,00

Amanida de tomàquet amb el seu pil pil
amb crema de formatge fresc d’ovella

Postres

15,00

Sorbet de llimona al cava 9,00

Ajo blanco amb caballa
curada i raim

14,00

Carpaccio de gamba vermella
del Mediterrani

14,00

Cabdells amb salsa César,
tàperes i rabanets

Steak tartar 19,00
Mitjana de vaca madurada 70€/kg

Xuxo amb amaretto, mascarpone i café 6,00
Flà casolà amb gelat de carquinyoli 6,00
Coco-loco 9,00
Ferrero Rocher 4,50
13,00

Gelats/sorbets 5,50
(vainilla mexicana o xocolata
gerds o llimona i alfàbrega)

Pastes
Lingüini alla vongole
17,00
Rigatoni amb cua de bou esmicolada 14,00

10% IVA INCLUIDO

