
per a Picar  /  para Picar
Patates braves (Participi amb la Tapa solidària. Destinarem 0,50 €  al Casal dels infants)     4,75 €

Patatas bravas  (Participe con la Tapa solidaria. Destinaremos 0,50 €  al Casal dels infants)

Les nostres croquetes de pernil ibèric 4,75 €

Nuestras croquetas de jamón ibérico

Espatlla ibèrica de gla amb pa de vidre 18,00 €

Paletilla ibérica de bellota con pan de cristal 

Formatge d'ovella curat amb oli d'oliva i pa de vidre 8,00 €

Queso de oveja curado con aceite de oliva y pan de cristal

per a Començar  /  para Empezar

Amanida verda 6,50 €

Ensalada verde

Amanida Cèsar 8,50 €

Ensalada César

Amanida de quinoa amb magrana, pastanaga i remolatxa 9,00 €

Ensalada de quinoa con granada, zanahoria y remolacha

Còctel de llagostins amb coco, pinya-mango i sèsam 9,50 €

Cóctel de langostinos con coco, piña-mango y sésamo

Verdura de tardor rostida, crema de formatge de cabra i picada de fruita seca 7,50 €

Verdura de otoño asada, crema de queso de cabra y picada de frutos secos

Espaguetis amb crema de carbonara i cansalada confitada 8,00 €

Espaguetis con crema de carbonara y panceta confitada

per a Seguir  /  para Seguir
Bacallà a la biscaïna amb carxofes confitades 15,50 €
Bacalao a la vizcaína con alcachofas confitadas

Llom de tonyina amb "mojo" de tomàquet sec (suplement 1,00€ al menú) 16,50 €
Lomo de atún con "mojo" de tomate seco (suplemento 1,00€ en el menú)

Braó de xai a l'estragó amb cuscús 11,00 €
Codillo de cordero al estragón con cuscús

Filet de porc amb coca de bolets, poma verda i salsa de ratafia 13,00 €

Solomillo de cerdo con coca de setas, manzana verde y salsa de ratafía

Mitjana de vedella a la planxa amb patates vives (suplement 2,00€ al menú) 15,50 €

Entrecot de ternera a la plancha con patatas vivas (suplemento 2,00€ en el menú)

per a Acabar  /  para Acabar

Iogurt grec amb melmelada de fruits vermells 6,00 €

Yogur griego con mermelada de frutos rojos

Pinya caramelitzada amb escuma de crema catalana 6,00 €

Piña caramelizada con espuma de crema catalana

Pastís de Sacher 6,00 €

Tarta Sacher

Carrot cake amb gelat d'ametlla 6,00 €

Carrot cake con helado de almendra

Plat de fruita del temps 6,00 €

Plato de fruta del tiempo

Menú   = Dilluns a divendres / Lunes a viernes 19,50 €

Cap de setmana i festius / Fin de semana y festivos 21,50 €

El menú inclou pa i una d'aquestes begudes: aigua, copa de vi, copa de cervesa, refresc

El menú incluye pan y una de estas bebidas: agua, copa de vino, copa de cerveza, refresco

L'oferta de menú és per persona (no es pot compartir) / La oferta del menú es por persona (no se puede compartir)

Servei de menjar a la terrassa suplement 1,50€ per persona / Servicio de comida en terraza suplemento 1,50€ por persona

Disposem de pa integral i làctics desnatats / Disponemos de pan integral y lácticos desnatados

Consulti amb el cambrer els productes al·lergògens / Consulte con el camarero los productos alergólogos

Aquests plats estan adaptats per a vegetarians (no carn, no peix). Si vostè és vegà, consulti al cambrer

Estos platos están adaptados para vegetarianos (no carne, no pescado). Si es usted vegano, consulte al camarero

IVA VIGENT INCLÒS  /  IVA VIGENTE INCLUIDO



Per picar…/Para Picar…

Patates braves

Patatas bravas

Les nostres croquetes…

Nuestras croquetas…

Olives gordal

Olivas gordal

per a Començar  /  para Empezar
Amanida verda 

Ensalada verde

Còctel de llagostins amb coco, pinya-mango i sèsam

Cóctel de langostinos con coco, piña-mango y sésamo

Verdura de tardor rostida, crema de formatge de cabra i picada de fruita seca

Verdura de otoño asada, crema de queso de cabra y picada de frutos secos

Espaguetis amb crema de carbonara i cansalada confitada
Espaguetis con crema de carbonara y panceta confitada

per a Seguir  /  para Seguir
Bacallà a la biscaïna amb carxofes confitades

Bacalao a la vizcaína con alcachofas confitadas

Filet de porc amb coca de bolets, poma verda i salsa de ratafia

Solomillo de cerdo con coca de setas, manzana verde y salsa de ratafía

Braó de xai a l'estragó amb cuscús

Codillo de cordero al estragón con cuscús

Mitjana de vedella a la planxa 

Entrecot de ternera a la plancha  

per a Acabar  /  para Acabar

Iogurt grec amb melmelada de fruits vermells

Yogur griego con mermelada de frutos rojos

Pastís de Sacher

Tarta Sacher

Carrot cake amb gelat d'ametlla

Carrot cake con helado de almendra

Plat de fruita del temps

Plato de fruta del tiempo

Menú   = Inclòs/Incluido 1 1 1 21,50 €

23,50 €

El menú inclou pa i una d'aquestes begudes: aigua, copa de vi, copa de cervesa, refresc

El menú incluye pan y una de estas bebidas: agua, copa de vino, copa de cerveza, refresco

L'oferta de menú és per persona (no es pot compartir) / La oferta del menú es por persona (no se puede compartir)
Servei de menjar a la terrassa suplement 1,50€ per persona / Servicio de comida en terraza suplemento 1,50€ por persona
Disposem de pa integral i làctics desnatats / Disponemos de pan integral y lácticos desnatados

Aquests plats son aptes per a vegetarians (no carn, no peix). Si vostè és vegà, consulti al cambrer
Estos platos son aptos para vegetarianos (no carne, no pescado). Si es usted vegano, consulte al camarero

          gluten           crustacis          ous               peix             cacauets         soja               láctis           f. closca                   api              mostassa          sésam                                  moluscs       tramusos

IVA VIGENT INCLÒS  /  IVA VIGENTE INCLUIDO

De 9 a 18 persones  /   De 9 a 18 personas


