
AMANIDES
Tomàquets, formatge 13,50 
manxego i olives 
Humus, tomàquet, olives  10,00 
i pa libanès
Amanida d’espinacs  12,50 
amb quinoa, xampinyons,  
poma verda i nous
Burrata, espàrrecs,tarnoja 15,00 
i festuc

TAPES PER A 
COMPARTIR
Patates braves 7,00
Bao d’ànec Xangai 6,00/ud
Croqueta de pollastre 2,00/ud
Croqueta d’alberginia, 2,00/ud 
tomàquet sec i parmesà
Tortitas de sashimi de tonyina 12,00 
amb alvocati maionesa de chipotle
Pernil ibèric 100% Bellota  23,50
Pa de coca amb tomàquet 4,20
Ous estrellats  15,70 
amb gamba vermella 
Truita de patata  8,50 
i pa amb tomàquet

SOPA
Sopa de cranc amb alvocat  16,00 
a la brasa, pamplines i ous de salmó 

PIZZES
Focaccia al romaní amb oli verd i sal 9,00
Pizza de tomàquet sec,  14,00  
burrata i pesto 
Pizza de pepperoni amb 14,50 
olives ceba i xampinyons
Pizza de pernil ibèric, brie i ruca 15,50  
Pizza 4 formatges amb sàlvia 15,00 
i nous
Pizza Margarita amb pernil 13,00
Pizza de sobrassada 14,50 
formatge de Maó i mel trufada
Pizza roast beef, bolets 15,00 
portobello, romaní i mostassa
Pizza negra amb rúcula,  16,00 
tomàquet xerry i  burrata
Pizza blanca de mortadela, 16,00 
festuc i tòfona

CEVICHES  
I TARTARS
Carpaccio de gamba amb ous,  18,00 
alvocat i llimona
Ceviche picant de corbina,  16,50 
advocat i blat de moro
Ceviche vermell de gambetes 16,50
Tàrtar de tonyina amb guacamole 18,50
Steak tàrtar  17,50 
de vedella cru o fumat 

PASTES I ARROSSOS
Rigatoni trufats  16,50
Tagliolini verd amb burrata i llimona  15,50 
Risotto de tomàquet sec, nous, 18,00 
romaní i formatge de cabra 

CARNS
Hamburguesa de vedella de Girona, 17,50 
foie i mermelada de ceba al bourbon 
Tacos de cochinita pibil  17,00
Milanesa de pollastre 17,00 
amb Portobello i cheddar
Entrecot de vedella  24,00 
amb mantega i Cafè de París
Xai a baixa temperatura   17,50 
amb pastanaga, iogurt i menta 

PEIXOS
Salmó rostit al miso 18,50 
amb llima, celery i poma
Rap a la planxa amb puré de coliflor 24,50 
i tomàquets rostits 

POSTRES
Pastís de formatge  7,50
Tartaleta lemon pie  7,50
Coulant de te matcha i xocolata blanca 8,50 
amb sorbet de fruita de la passió
Pastís de xocolata i avellanes  8,00
Pastís tatin amb gelat de vainilla   8,00

ROJO
9 KARAI YAKISOBA TEPPANYAKI 10,00 
Fideus saltejats amb verdures  
i katsuobushi  

49 SASHIMI SUSHI MORIAWASE, 20U.  27,00
Sashimi, maki i nigiri variats


