Tiramisú d’ esbergínia 8,50

Focaccia de olives i oli royal 4,50

Amanida de llenties grogues amb pesto, pastanaga,
espinacs i tomàquet sec 11,90
Carpaccio de xampinyons amb formatge d’ovella
curat i tartufata 10,20

Bunyols de formatge 6,00
Patates Buthan 9,20

Amanida de tomàquet amb ventresca i ceba tendra
12,20

Cruixent d’alvocat amb mango i “aji” 8,20
Pernil ibèric, coca de pa amb tomàquet 16,00

Costelles de xai amb verdures de
temporada i patata hasselback 19,90
Tosta roast beef Mordisco’86 13,80
Hamburguesa Mordisco al plat, salsa
champinyons/4 formatges/ceba 14,30

Olives, variat nacional 1ª 2,90

Amanida d’espinacs baby, xampinyons, feta,
poma i nous 10,20

Dumplings de porc ibèric, verdures,
cacahuet, hoisin, tamarinde 8,20

Maki de quinoa, albergínia, tomàquet sec, formatge
fresc i jalapeño 13,20

Filet de vedella (170gr) amb salsa
bearnesa i patates grllades 19,90

Albergínia al carbó, formatge maó, menta
sobrassada, vinagreta mel i mostassa 8,90

Ceviche de llagostins, moniato, choclo 13,70

Steak tàrtar de vedella, clàssic 17,40

Saltejat de 12 verdures a la brasa 10,70

Truita oberta amb bolets i butifarra negra 11,30
Nachos vegans amb enchilada y cremós d’alvocat 8,90

Hamburguesa de Quinoa, verds, boniato
brassejat 11,20

Tonyina brassejada, babaganoush, coriandre,
magrana i nous 16,90

Humus, guacamole amb verduretas

Curry verd de verdures i cereals 12,90

Fajitas de pollastre y verdures

8,60

Tacos de salmó salvatge, pebrot, ceba vermella, coriandre i maionesa de chipotle 12,50

12,00

Variat de tomàquets de l’hort amb
anxoves de L’Escala 9,50

Tàrtar de tonyina, alvocat, ceba morada,
tomàquet i coriandre 13,90

Burrata Pugliese amb oli verge extra
i tàrtar de tomàquet 15,60
Pop a l’andalussa amb salsa
de jalapeño 13,70
Ous de granja estrellats amb pernil ibèric
patates 15,20

i

Hamburguesa americana 13,20

Calamars a la planxa amb espinacs
baby i espàrrecs de marge 14,20
Salmó salvatge amb verdures

16,90

Pasta fresca a la carbonara amb pecorino 13,00
Lasanya de verdures al carbó, crema d’espinacs i
mozzarella fumada 12,50
Tagliatelle fresc tofonat 15,00
Arròs salvatge amb verdures 13,80
Arròs caldós de sèpia i gamba (15 minuts) 16,50

#mordiscorestaurante

Braves Mordisco 6,80

Carpaccio calent de vedella amb
herbes al carbó 16,40

10% IVA inclòs

Croquetes de pernil 7,00

Pallarda de pollastre al carbó, soja,
mongetes tendres i tomàquet sec 13,40

Cuina oberta tots els dies de 12:30-24:00h

Gaspatxo de la Rosa 6,90

* Disposem d’informació per a persones
al·lèrgiques i/o amb intoleràncies

Carxofes fregides 6,20

