AMANIDES

Calamarsets de platja a a la planxa
amb romesco

Burrata amb albergínia fumada,
alfàbrega i ametlles

14,00

Tomàquets, formatge manxego i
olives

13,00

Espinacs, xampinyons, quinoa,
poma verda i nous

12,50

CEVICHES, TARTARES
I TATAKIS

Humus, tomàquet, olives i pa libanès

10,00

Ceviche picant de corbina,
advocat i blat de moro

Amanida de salmó, remolatxa i
cítrics amb pinyons i vinagreta de
iogurt

13,50

SOPES
13,00

Sopa de ceba, ou a baixa
temperatura i formatge Comté

Tenim cartes per a persones
al·lèrgiques o intolerants.
Demaneu-la al nostre personal
si la necessiteu.
Els nostres fregits poden contenir
traces de gluten, ou i llet.
Pa ... 1,20€
#notannegro #grupotragaluz

Potetes de Calamar Andalusa

8,50

Truita de patata ECO i pa amb
tomàquet

7,50

Patates braves

6,00

IVA inclòs

CARNS
Hamburguesa de black angus
amb foie gras, melmelada de ceba
i pa de cervesa negra

16,50

Tacos de cochinita pibil

15,50

16,00

Llom de bou, patates
dauphinoise i parmentier

20,50

Ceviche vermell de gambetes

15,50

16,50

Steak tàrtar de vedella cru o fumat

16,50

Milanesa de pollastre,
pernil ibèric i gouda
Pollastre teriyaki

14,00

Tàrtar de tonyina amb guacamole

17,50

Tataki de bonítol amb verdures i salsa
oriental

15,00

Tataki de mitjana de bou amb
barbacoa japonesa, alvocat i iuc

17,00

Rigatoni tofonats

15,50

Bucatini Cacio e Pepe Pasta
amb carxofes

14,00

Papardelle amb bolets de temporada
i parmesà

16,50

PEIXOS
Salmó rostit al miso amb llima,
celery i poma

17,00

Bacallà “a la llauna” amb
mongetes de Santa Pau

22,00

Tonyina vermella la graella, ponzu i
wok de verdures verdes

18,50

Carpaccio de llagostins amb garotes,
cítrics i alvocat

17,00

Llobarro a la planxa amb verdures

22,00

Variat de sashimi i sushi

24,00

Pizza Margarita amb pernil

12,50

Pizza de sobrassada, formatge
de Maó i mel trufada

14,50

5,50/ud.

Rotllets de verdura amb salsa thai

11,00

Pernil ibèric tallat a mà

19,00

Croqueta de pollastre i pernil
ibèric

2,00/ud.

Croqueta d’albergínia, tomàquet
sec i parmesà

2,00/ud.

Tortitas de sashimi de tonyina amb
alvocat i maionesa de chipotle

10,50

Wok de verdures ecològiques del
Montseny

11,00

Lloms de sardina marinats

12,00

Ous estrellats amb gamba vermella

4,00

PASTES I ARROSSOS

TAPES PER COMPARTIR

Bao d’ànec Xangai

Pa de coca amb tomàquet

13,50

14,50

AL FORN DE LLENYA
Verdures al carbó amb provolone
Escalivada amb formatge de cabra

12,00
7,00

Pizza de tomàquet sec, burrata i
pesto

13,50

Calzone de pernil, carxofes,
xampinyons i ou

14,00

Pizza de pepperoni amb olives,
ceba i xampinyons

13,00

Pizza d’alberginia a la parmesana

14,00

Pizza de pernil ibèric, brie i ruca

15,50

Pizza de carbassa, gorgonzola,
bacó i nous

14,00

