Català

TAPES PER
COMPARTIR
Croquetes de pernil
d’aglà 6,50
Patates braves 6,00(V)
Patates Bután
(patates braves de
l’Himalaya) 8,25 (V)
Truita de patates
i pa amb tomàquet 7,00
Nachos amb guacamole
8,50(V)
Espàrrecs
a la brasa
amb salsa romesco
(5 u.) 8,50 (V)

SOPES,
AMANIDES
I VERDS
Sopa de ceba
gratinada 9,50€
Verduretes saltades 11,00
(V)
Amanida de verds
clàssica amb alvocat,
cogombre, tomàquet i
vinagreta de xerès 10,50
Amanida de ruca,
parmesà, pollastre
fumat i tàperes 12,00

Burrata, tomàquet
i ruca 13,50 (V)

PASTES
Tortillas de blat
de moro amb sashimi
de tonyina i maionesa
de chipotle 9,90

Rigatoni amb crema
de parmesà, trufats
i gratinats 14,00 (V)

Focaccia, oli d’oliva
verge i romaní 6,00 (V)

Tagliolini Cipriani
amb tomàquets
petits, albergínia
escalivada,alfàbrega,
mozzarella i pesto
14,00 (V)

Pernil ibèric d’aglà
i pa amb tomàquet
tapa 13,50 / plat 18,50

Tagliolini Cipriani
amb gambes, all
fregit i bitxo 14,00

Pebrots de Padrón
5,50 (V)

Calamars a l’andalusa
amb pil-pil de
llimona dolça 12,25
Fusta de formatges amb
melmelada de figa 8,50

#restauranteluzia

Pollastre de pagès,
pebrots i puré trufat
16,50
Filet de bou amb
patates
i salsa bearnesa
21,00
Salmó salvatge
d’Alaska amb amanida
de verds
i salsa tàrtara 17,50
Entrecot de vedella
amb ruca i salsa
provençal 22,00

Fajitas de pollastre
11,00
Chicharrón de
llagostins amb salsa
de jalapeños 11,00

BRASA

Espaguetis a la
bolonyesa 12,00
Risotto de bolets amb
torta del Casar i
tòfona d’estiu 13,50

#grupotragaluz

Català

HAMBURGUESA
AMERICANA
(180 g 100% vedella)

Pa, enciam, tomàquet,
cogombrets i patates
fregides 14,50*

DEL FORN DE LLENYA
Margarita 11,50 (V)
Margarita amb pernil dolç 12,50
Espinacs,
formatge de cabra
i mel de canya 12,50
Tomàquet sec, burrata
i alfàbrega 13,50 (V)
Tomàquet, mozzarella
i xampinyons 13,00 (V)
4 formatges amb nous 14,00 (V)

HAMBURGUESA
VEGGIE
AMERICANA
Pa, ruca, alvocat i
patates fregides 14,00
(V)
*Formatge raclette 2,00
Bacó 1,00 / Ou 2,00 /
Ceba 1,00

SANDVITXOS
Club sandwich 11,50
Vegetarià 9,50 (V):
Pa de massa mare,
alvocat, tomàquet sec,
ruca, pastanaga i
formatge mozzarella

Vegetarià (V)
10% IVA inclòs

Mozzarella, porro, ou
i tòfona 14,00 (V)
Prosciutto di Parma, ruca i bolets
14,00
Tomàquet, mozzarella
i pepperoni 13,00

