TAPES

10 % IVA inclòs

Anxoves 8,85
Assortiment d’hummus
amb pa de pita 10,20 (V)
Croquetes casolanes 5,00
Sardina fumada amb picada 9,50 
Carxofes a la planxa a
 mb pernil ibèric 10,50
Patates braves 5,50 (V)
Pebrots de Padrón 5,60 (V)
Pinxo de truita de patates 6,00 (V)
Ensaladilla russa
amb sardina fumada 9,25
Tempura d´espàrrecs
amb salsa romesco 8,85 (V)
Albergínies fregides
amb mel de canya 6,50 (V)
Aletes de pollastre 6,60
Taco Cochinita Pibil 9,50
Mandonguilletes amb calamar i ceps 9,6
Pollastre tenduri 8,50
Calamars a l´andalusa 8,50
Tataki de tonyina
amb guacamole 11,00
Ceviche de corbina 11,00
Pop a la gallega 11,00
Peixet fregit 7,65
Nachos amb guacamole 8,50 (V)
Musclos a la crema 8,00
Cloïsses amb miso i salicòrnia 13,10
Gambes en tempura amb salsa chili 15,85
Pa amb tomàquet 2,50

*DISPOSEM D’INFORMACIÓ
PER A PERSONES AL·LÈRGIQUES
O INTOLERANTS.

Vegetarià — (V)

PERNILS, EMBOTITS
I FORMATGES
Pernil ibèric i pa amb tomàquet
tapa 14,00 ració 19,65

Assortiment de formatges 10,00 (V)

PLATS LLEUGERS
Gaspatxo 9,00 (V)
Assortiment de tomàquets
del país 9,90 (V)
Amanida Vegana 8,00 (V)
Amanida d´espinacs, formatge
blau, poma i bacó 9,15
Amanida de ruca,
tomàquet sec i parma 9,70 (V)
Amanida de tomàquet
i mozzarella 9,15 (V)
Amanida de verds i formatge
de cabra gratinat 9,15 (V)
Amanida Quinoa 9,00 (V)
Verdures a la graella 11,00 (V)
Arròs salvatge amb salsa
de mostassa i verdures 10,70 (V)
Salmó salvatge amb verdures 15,70
Carpaccio de vedellai parmesà 12,20
Calamar saltejat
amb talls i espàrrecs 12,00

RACIONS
Rigatoni amb pesto
i tomàquet fresc 10,70 (V)
Ou fregit amb patates i pernill ibèric 9,15
Rèmol amb salsa romesco 15,00
Steak tartare 15,30
Daus de filet amb mostassa,
patata i pebrot de Padró 20,00
Fajitas de pollastre amb guacamole 13,25
Lobo burguer 12,50
Extra: formatge 1 / bacon 1 / ou 1

Hamburguesa a la planxa ( 170g ) :
amb salsa de ceba confitada 11,25
amb salsa de xampinyons 11,25
amb salsa de rocafort i nous 11,25

Pallarda de pollastre amb soja
y espàrrecs verds 11,00
Magret d’ànec amb cebeta setinada 14,25
Xai al curri amb arròs basmati 15,40
Entrecot de vedella amb patates 20,00
Torrada de roast beef
amb salsa de ceba confitada 10,50
amb salsa de xampinyons 10,50
amb salsa de rocafort i nous 10,50

POSTRES
 astís de formatge 6,50
P
Lemon pie 6,50
Brownie 6,50
Pastís de poma
amb gelat de vainilla 6,10
Pastís de pastanagues 6,10
Crema catalana cremada 6,10
Fruita de temporada 5,10
Sorbet de llimona 4,50
Gelat de vainilla 4,50
Gelat de iogurt i mores 4,50
Gelat de xocolata 4,50
Gelat de cafè 4,50
Sorbet de poma 4,50

