FRESCOS

AMANIDES

AL VAPOR

TAPES

Tortita de tonyina fresca,
alvocat i maionesa de
chipotle 12 Eur

Amanida d’alvocat, espinacs
frescos, fonoll i parmesà 11.5 Eur

Cloïsses a la planxa amb tomàquet
i oli d’alfàbrega 17 Eur

Pernil ibèric D.O. 20 Eur

Amanida de tomàquet
amb ventresca 12 Eur

Musclos al vapor amb
coriandre i jalapeños 11Eur

Croquetes de pernil ibèric

Burrata amb tomàquet i alfàbrega 12 Eur

Escopinyes al vi blanc 15 Eur

Cebiche de corbina
amb llet de tigre 16 Eur
Escamarlans a la planxa
21 Eur

Tacos de peix amb crema
fresca i coriandre 17 Eur

Hummus de cigrons
amb crudités 9.5 Eur

Olives amanides 4.5 Eur
7.5 Eur

Guacamole
amb nachos 8.5 Eur
Patates braves 6.5 Eur

Pa de coca
amb tomàquet 3 Eur
Calamars a l’andalusa amb
maionesa d’oliva 13 Eur
Chicharrón de pop
amb salsa de jalapeños
i criolla 13 Eur
Pebrots de Padrón 8 Eur

Còctel de pop 10 Eur
Gazpacho andaluz 9 Eur

ARROSSOS I PASTES

PEIX

CARN

Arròs de gambes, calamars
i carxofes (min. 2 pax) 23 Eur/persona

Pop a la planxa amb verduretes
sofregides a foc lent i maionesa
de tàperes 21 Eur

Hamburguesa Gallito 15 Eur

Arròs negre de sipionet i petxines variades (min.
2 pax) 23 Eur/persona

#gallitobarcelona

Arròs de verdures (min. 2 pax) 16 Eur/persona
Tagliolini Cipriani amb tomàquets al forn sobre una
base de burrata i olives Kalamata 16 Eur
Curri verd de verdures i llagostins
amb arròs gessamí 16 Eur

* Disposem d’informació per a persones al·lèrgiques o intolerants.

Peix fresc del dia a l’estil tradicional
Preu segons mercat

Caldereta de llamàntol amb espaguetis
(min. 2 pax) 24 Eur/persona

Fish and chips 17 Eur

Arepa de blat de moro amb pollastre
de pagès esmicolat 16 Eur
Tacos de filet de bou (pico de gallo,
guacamole i oli verd picant) 22 Eur
Costella de vaca (350g.) amb amanida
de patates i herbes fresques 23 Eur

