⇒ TAPES
⇒ Croquetes de pollastre a l’ast amb
xampinyons 6,75€
⇒ Hummus amb tomàquet i olivada
⇒ Nachos amb guacamole
⇒ Pebrots de Padrón

6€

⇒ Truita de patates

6€

6,50€

6,50€

⇒ Tires de pollastre amb maionesa
de cúrcuma 7,75€
⇒ Patates braves

5,50€

⇒ Plat de pernil ibèric de gla

16,50€

Català

⇒ Daus de bacallà a l’andalusa amb
romesco i espàrrecs 10,50€
⇒ Aletes de pollastre cruixents 9,25€
⇒ Formatge tomino a la brasa amb carbassó,
pinyons i regañás 11,50€

⇒ Cloïsses a la paella
⇒ Gambes amb allada

14,50€

15,25€

⇒ Tàrtar de cranc reial amb alvocat,
cogombre i llimona dolça 13,50€
⇒ Calamars a l’andalusa amb salsa
de llimona dolça 12€
*PA DE PAGÈS AMB TOMÀQUET 3€

⇒CEVICHES
I TATAKI

⇒ARROSSOS AL
FORN DE LLENYA

⇒ Ceviche picant de corbina,
alvocat i blat de moro 14,50€

⇒ Arròs de mar
(calamars i cloïsses)

⇒ Ceviche vermell
de gambetes 14,50€

⇒ Arròs de muntanya (xampinyons,
botifarra i espàrrecs) 16€

⇒ Tataki de tonyina
amb guacamole 10,50€

⇒ Arròs de verdures
⇒ Arròs negre
⇒ Fideuà

⇒AMANIDES
I FRESCOS
⇒ Amanida d’espinacs baby amb
poma, nous i formatge blau 11€

⇒ La nostra amanida Cèsar
10,25€

⇒ Amanida de mongetes tendres
amb sardina fumada i rave
rusticà 11,50€

19€

14€

19€

18€

⇒PLATS
⇒ Gaspatxo de tomàquet groc amb
sorbet de llimona i alfàbrega
10,50€

⇒ Curri de verdures

13,50€

+ gambes 14,50€

⇒ Pop a la brasa amb Parmentier
de patata i xili 19,50€
⇒ Pollastró rostit a la menta

⇒ Formatge de búfala amb
tomàquet confitat i pesto
d’ametlles 12,50€

12,50€

⇒ Assortiment de formatges
amb melmelada de figues 8,50€

⇒ Hamburguesa americana amb
maionesa de tàperes i patates
fregides 12,50€

⇒ Carpaccio de pop a l’olivera
14,50€

⇒ Carpaccio de vedella amb
parmesà i ruca 12,50€

⇒ Costella de vaca amb salsa
perigueux i piparres en tempura

25€

⇒ Hamburguesa d’espinacs amb
veganesa i iuca fregida 11€
⇒ Caneló de pollastre de pagès
⇒ Llom de bacallà amb cremós de
fonoll, cuscús i xiitake 16,50€

13€

