
P I COT EO

Amanida russa casolana amb ou, 4,95 
tonyina i picos cruixents

Ensalada rusa casera
con huevo, atún y picos crujientes

Braves… o explosives? 4,95
Bravas… ¿o explosivas?

Croquetes trufades 5,95
Croquetas trufadas

Croquetes de pernil ibèric 6,95
Croquetas de jamón ibérico

Olives farcides d'anxova 2,20
Aceitunas rellenas de anchoa

Avocado toast 5,95
Avocat toast

Patates xips 2,75
Patatas chips

Seitons en vinagre 5,25
Boquerones en vinagre

"Vermutillo": xips, olives farcides 5,50
seitons, salsa espinaler

Vermutillo: chips, aceitunas rellenas,
boquerones, salsa espinaler
Calamars a l'andalusa 7,95

Calamares a la andaluza
Gaspatxo amb els seus crostons (s.t.)  5,20

Gazpacho con sus picatostes
Pintxo de Truita XXL 4,95

Pincho de Tortilla XXL
Ous estrellats amb encenalls 7,95

de pernil ibèric
Huevos estrellados con virutas

de jamón ibérico
Pernil ibèric amb pa de coca 15,50

amb tomàquet
Jamón ibérico con pan
de coca con tomate

Club Sandwich amb les seves fregides 7,85
Club Sandwich con sus fritas

Tagliatelle 8,35
a la bolonyesa amb
cruixent de parmesà

Tagliatelle a la boloñesa
con crujiente de parmesano

Arròs negre 12,95
amb sípia i tirabecs

(min. 2 pers.)
Arroz negro con sepia

y tirabeques

Caneló 7,95
de carn Maria Trias

Canelón de carne
María Trias

Paella de marisc 15,50
(min. 2 pers.)

Paella de marisco

E L S  NOSTR ES
C LÀSS I CS

NUESTROS  C LÁS I COS

Crema de pastanaga, taronja
i gingebre amb iogurt grec

i cacauets Crema de zanahoria,
naranja y jengibre con yogur griego

y cacahuetes
4,80

LA VERDA: Espinacs baby,
alvocat i hummus de pèsols, amb

vinagreta de pinyons
LA VERDE: Espinacas baby,

aguacate y hummus de guisantes,
con vinagreta de piñones

6,50

Amanida amb encenalls
de formatge de cabra

i gerds, brots i alga nori
Ensalada con virutas
de queso de cabra

y frambuesa, brotes y alga nori
6,95

Amanida Cesar
amb pollastre cruixent

Ensalada Cesar
con pollo crujiente

6,25

GRE EN  &  F I T

MAR  I  T E R RA
MAR  Y  T I E R RA

Curry vermell Thai 9,95
amb filet ibèric i arròs gessamí

Curry rojo Thai
con solomillo ibérico y arroz jazmín
"Cheeseburger addicted" 10,95
i les seves fregides casolanes

"Cheeseburger addicted"
y sus fritas caseras

Wok de llagostins 12,95
amb fideus d'arròs, verduretes

al tamarinde i ou Wok de langostinos
con fideos de arroz, verduritas

al tamarindo y huevo
Confit d'ànec 13,90

amb chutney de poma i
pastanagues especiades Confit
de pato con chutney de manzana

y zanahorias especiadas

SR ENTRECOT 16,80
a tagliata al romaní
en tagliata al romero

Calamar a la planxa 11,95
amb els seus tirabecs i

carbassons marinats Calamar
a la plancha con sus tirabeques y

calabacines marinados
Tataki de tonyina 13,95

amb amanida fresca d´algues
i mango fresc

Tataki de atún con ensalada fresca
de algas y mango fresco
Bacallà gratinat 16,50

amb allioli suau i
compota de poma

Bacalao gratinado con “allioli”
suave y compota de manzana

 IVA inclòs · IVA incluido

Plat healthy · Plato healthy


