
Albergínies cruixents amb salsa sweet chili
Braves del Balthazar... o explosives?
Croquetes trufades
Croquetes cremoses de pernil ibèric
Gyozas de pollastre i verdures
Magur & Lima…
Tàrtar de tonyina sobre llimes, amb wasabimayo
Hummus en duo (cigrons & remolatxa) & papadum
Ous estrellats amb encenalls de pernil ibèric
Popets encebats amb un punt picant, patata de morter
i allioli de llimona
Calamars a l’andalusa amb maionesa de curri Raz al Hanout
Pernil ibèric amb pa de coca amb tomàquet
Pa de coca amb tomàquet  
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Si té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària, si us plau, avisi a qualsevol membre del personal.
Pa 1,10€ / Pa sense gluten 1,35€ / Pa de coca amb tomàquet 1,95€.

Crema de pastanaga,
taronja i gingebre amb iogurt grec i cacauets
Milfulles d'albergínia
amb formatge cremós, vinagreta de soja i mel
Amanida de l'hort
Amanida d'espinacs
amb encenalls de formatge de cabra, pinyons i
confitura de tomàquet
Gratacels de tomàquet & mozzarella fior di latte
Graellada de verdures
amb mantega d'algues i salsa romesco
Burrata & mango i tomàquet

Linguinne carbonara
muntada al rovell trufat, amb guancialle
Tagliatelle trufat amb burrata i cruixits
Rissoto de ceps trufat, núvol de parmesà i portobello
Canelons de carn Maria Trias
Carpaccio de vedella XXL
Arròs sucarrat
de marisc a la seva llauna, amb gambes
Arròs negre amb sípia i el seu allioli

                 

 

Nou en carta
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IVA inclòs en el preu

@balthazarbcn
@grupoandilana
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Pallarda de pollastre
a la provençal amb espàrrecs i parmentier trufada
Els ous del pollastre al seu niu: Pollastre rostit amb
nucli de brie temperat i base de patata palla
Curry vermell Thai amb filet ibèric i arròs gessamí
Botifarra amb bolets
de temporada confitats i patates palla
Cheeseburger addicted i les seves fregides casolanes
Steak tartar al punt picant
amb gelat de mostassa “ancienne” i les seves torrades
Tataki de magret d'ànec
amb cireres agredolces, festucs verds i raifort
SR. ENTRECOT en tagliata al romaní
Filet de bou a la planxa
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Gambons amb kimchi,  arròs fregit, verduretes i shitake
Tàrtar de salmó  amb alvocat i ous de truita
Tar-taki de tonyina vermella
(duo de tataki i tartar amb mango, maracujà i alvocat)
Llom de bacallà amb samfaina,
ceba cruixent i pols d'olives negres
Wok de llagostins
amb fideus d'arròs, verduretes al tamarinde i ou
Daurada al forn amb verdures de temporada al wok
Filets de llobarro amb veloute cítrica, carxofes confitades,
trompetes i ous de truita

Tiramisú "al moment"
Big Oreo
amb xocolata crispy i caramel
Trio de sorbets cítrics
Coulant de xocolata
amb gelat de vainilla
Tim baon…
El preferit dels nostres clients
més fidels

Esponjós de iogurt grec,
sorbet de gerds i fruits
vermells confitats
Crema Catalana
Cheesecake temperat
Carpaccio de pinya natural
amb gelat de vainilla i
coulis de caramel
Lemon pie 
Xocolata Addicted…
Pastís casolà i fluid de xocolata
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Producte estrella
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A les terrasses suplement del 10%


