
Amanida rusa casolana
amb ou, tonyina i picos cruixents

Braves… o explosives?

Croquetes trufades

Croquetes de pernil ibèric

Calamars a l'Andalusa

Avocado toast

Club Sandwich amb les seves fregides

Gaspatxo
amb els seus crostons (s.t.)

Truita melosa de patates

Ous estrellats
amb encenalls de pernil ibèric

Pernil ibèric
amb pa de coca amb tomàquet

Crema de pastanaga,
taronja i gingebre

amb iogurt grec
i cacauets

4,80

LA VERDA:
Espinacs baby, alvocat

i hummus de
pèsols, amb vinagreta

de pinyons
6,50

Amanida amb ferritja
de formatge de cabra

i gerds, brots i
alga nori

6,95

Amanida Cessar
amb pollastre cruixent

6,25

4,95

5,45

5,95

6,95

7,95

5,95

7,85

5,20

4,95

7,95

15,50

IVA inclòs

Tagliatelle a la bolonyesa
amb cruixent de parmesà 8,35

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

Arròs negre amb sípia i tirabecs
(min. 2 pers.) 12,95

Caneló de carn Maria Trias 7,95

GRE EN  &  F I TP E R  P I CAR

E L S  NOSTR ES  C LÀSS I CS



IVA inclòs

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

"Cheeseburger addicted"
i les seves fregides casolanes 10,95

Wok de llagostins
amb fideus d'arròs, verduretes al tamarinde i ou 12,95

Confit d'ànec
amb chutney de poma i pastanagues especiades 13,90 

SR ENTRECOTE
a tagliata al romaní 16,80

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

Tataki de tonyina
amb amanida fresca d´algues i mango fresc 13,95

Bacallà gratinat
amb allioli suau i compota de poma 16,50 

Esponjós de iogurt grec, sorbet gerd i fruits vermells confitats

Crema catalana cremada 

XOCOLATA BCN (brownie, gelat de xocolata amarga,
salsa de xocolata calenta, tòfona i encenalls)

Cheesecake temperat 

Carrotcake amb frosting de formatge i coulis de pastanagues dolces

Healthy Bowl. Fruites de la temporada, iogurt grec, civada i granola

Trio de sorbets cítrics

4,95

4,95

5,95

5,95

5,75

5,95

4,75

DO LÇ  F I NA L

MAR  I  T E R RA


