PELS MÉS SANS

TAPES PER COMPARTIR
Les nostres braves amb escuma de kimchi

6.50

Hummus amb verduretes i bastonets

7.00

Xips d’albergínia amb mel de l’empordà

6.25

Tàrtar de tomaquets, ceba tendra i ventresca

Carxofes fregides amb mel i mostassa

8.50

Carpaccio de carbassó, cherris, parmesà i pinyons

Edamame saltat amb oli de tòfona blanca i sèsam

6.50

Burrata, tomàquets de l’hort i oli d’alfàbrega

11.00

Bikini trufat amb pernil ibèric i mozzarella

7.00

Amanida tèbia de bolets amb formatge de cabra i nous

10.50

Formatge brie arrebossat amb fruits vermells

7.00

Tires de pollastre cruixent amb salsa de curri

8.00

Croquetes de rostit de l’àvia Maria

8.50

Croquetes de formatge parmesà i albergínia

9.00

“Nachos” amb formatge cheddar fos i carn picant

11.75
9.50

PER SEGUIR COMPARTINT O NO...
Pop amb cremós de patata i oli de pebre vermell

16.50

Calamars a la planxa amb espàrrecs i romesco

12.50

Vieires amb carxofes, cremós de patata i ibèric

15.00

7.50

Tàrtar de salmó amb alvocat i ous de salmó

12.50

Pa bao de cua de bou amb bolets japonesos

6.50

Tàrtar de tonyina vermella amb guacamole

15.00

Mini brioche de steaktartar al toc de mostassa

8.00

Tataki de tonyina vermella amb verduretes al wok

16.00

Ou esclafat amb pernil ibèric i crema de trufa

9.50

Ou esclafat amb botifarra de perol i bolets

8.50

Fideus yakisoba amb verduretes i pollastre marinat

10.50

Raviolis de foie amb pols de parmesà i pinyons

14.50

Cruixents de llagostí amb salsa tàrtara

7.00

Rigatonni trufats amb salsa de parmesà

12.50

Steaktartar clàssic al toc de mostasses

14.50

Broquetes de filet de porc ibèric al chimichurri

12.00

Tataki de vedella madurada amb patates al romaní

19.00

Calamars a l’andalusa amb maionesa de llima

11.00

Bunyols de bacallà amb allioli suau

9.50

Sardines cruixents amb llimona i alfàbrega

7.50

“Tortitas” de tataki de tonyina, alvocat i kimchi

9.00
Coca de vidre amb tomàquet i oli d’oliva verge

Ceviche de vieiria, alvocat, mango i maracuyà

11.00

Musclos al vapor amb oli d’all i julivert

10.00

Amb pernil ibèric

Tallarines a la planxa amb oli d’all i julivert

12.50

Amb anxoves de l’Escala

Avís per a totes les persones amb al·lèrgies o intoleràncies. Aquest establiment disposa de tota la informació sobre els plats que ofereix. Consulti-ho amb el nostre personal.

3.50
15.00
9.50
IVA INCLÒS

