
TAPES
Tempura de calçots 10€ 

Pebrots de Padrón  5,5€

Croquetes de pollastre i pernil ibèric (4 u.)  7,5€

Gyozas de verdures amb tentsuyu (4 u.)  9€

Gyozas de carn amb tentsuyu (4 u.)  10€

Carxofes fregides  8,5€ 

Patates braves  6€ 

Truitetes de gambetes 
(4 u.)  11€

Peixet fregit   9€

Musclos al vapor  11€

Calamars a l’andalusa  16€

Pernil i pa amb tomàquet  19€

Tataki de tonyina  13€

VERDURES
Hummus amb pa fet  
a la paella  9€

Amanida de tomàquets  
amb ventresca de tonyina  
i pil-pil d’olives  11,50€

Amanida de formatge de cabra gratinat  11€

Formatge tomino amb espàrrecs, tomàquets  
i ceba tendra al carbó  14€

Curri de verdures amb arròs basmati  16,50€

Verdures saltades  
amb bolets  12€

Crema de patata amb tòfona  
i bolets  13€

Llenties caviar estofades  12€

Escudella  13€



ARROSSOS / PASTES
Lasanya de verdures  14,00€

Arròs a la marinera  20€ 

Arròs de muntanya  19€ 

Fideuà de peix de roca i marisc  20€

Raviolis farcits d’espinacs i ricotta  
amb salsa de moixernons  11€

Penne rigate a la bolonyesa casolana amb parmesà  11€

Rigatoni trufat amb parmesà  14€

Caneló de rostit trufat  14€

PEIXOS
Tàrtar de salmó salvatge amb alvocat  19€

Cueta de rap a la brasa  25€

Morro de bacallà amb muselina d’alls 24€

Salmó noruec amb salsa miso  16€

Orada amb ceps i tomàquet confitat  17€

Calamars a la planxa amb espàrrecs  19€

Paella de sardines amb pa amb tomàquet 12€

CARNS
Steak tàrtar amb raifort i patates fregides  17€

Pallarda de vedella de llet  
amb pebrots del piquillo a la brasa  17€

Costella de porc ibèric amb pico de gallo i salses  17,50€

Hamburguesa amb salsa de xampinyons  14€

Hamburguesa americana  14€

Fricandó 15€

Curri de pollastre amb arròs basmati  16,50€

Rosbif amb salsa de formatge blau i nous  14€

*Pa 1,50€



POSTRES
Cheesecake  7,50€

Pastís de xocolata i avellanes  7,50€

Gelats i sorbets  4,50€

Profiteroles de crema  
amb xocolata calenta i nata  6,50€

Fruita de temporada  7€

Crema cremada 6,50€

SUCS NATURALS
Taronja i pastanaga  5,20€

Llimona, gingebre i menta  6€

Carabassa, caqui i alfàbrega  6€


