
Spaguetti carbonara
"hecho al momento"
sobre Pecorino             8,20
 
Canelón de pularda 
con trompetas de la muerte 9,95

Arroz negro 
con sepia y su alioli      12,95
 

Risotto de ceps trufado,  
nube de parmesano 
y portobello  11,60

Arroz “sucarrat” de 
marisco en su lata 
con gambas  11,20

P E R  A  P I C A R
Guacamole
al moment amb “tortitas”  7,95

Braves de La Polpa
...o explosives?  5,30

Albergínies cruixents
amb salsa sweet chili  4,90

Croquetes trufades  5,65

Hummus en duo 
(cigrons & remolatxa) 
& papadum   5,95

Ous estrellats
amb encenalls de pernil ibèric   7,95

Tacos mar i muntanya
de pollastre rostit i gambes  7,40

Croquetes de gamba vermella     6,95

Pernil ibèric 
amb pa de coca amb tomàquet  13,95

Pa de coca amb tomàquet    1,85

Spaguetti carbonara
"fet al moment"
sobre Pecorino  8,20
 
Caneló de pularda 
amb trompetes de la mort 9,95

Arròs negre
amb sípia i el seu allioli      12,95
 

Risotto de ceps trufat,  
núvol de parmesà 
i portobello  11,60

Arròs “sucarrat” de 
marisc a la seva llauna 
amb gambes  11,20

G R E E N  &  F I T
Crema de pastanaga,

taronja i gingebre
amb iogurt grec

i cacauets
5,35

Amanida d’encenalls de
formatge de cabra i gerds,

brots, kale i alga nori
6,30

Amanida de l'hort
5,65

Burrata & mango
i tomàquet

8,95

Amanida Cèsar
amb pollastre cruixent

6,20

IVA INCLÒS

E L S  N O S T R E S  C L À S S I C S



Esponjoso de yogur griego, sorbete   
frambuesa y frutos rojos confitados

4,65

Texturas de mango, a la lima
4,95

Piña braseada al anís estrellado,
con helado de coco

5,50

CHOCOLATE ADDICTED tarta casera
y fluida de chocolate

5,50

Gambons amb kimchi, arròs fregit, verduretes i shiitake  10,95

Tartar de salmó amb alvocat y fresa de truita  11,80

Calamars a la planxa lacats amb salsa teriyaki i els seus tirabecs  11,90

Bacallà amb samfaina  14,95
 
Tataki de tonyina amb amanida fresca d’algues i mango fresc  13,30

Pop confitat amb patates violeta  13,90

Curri vermell Thai amb filet  
ibèric i arròs de gessamí  9,95
  
“Pallarda” de pollastre a la provençal 
amb espàrrecs de marge i  
parmentier trufat  8,90
 
Medallons de vedella 
amb trio de formatges templats 10,40

Confit d’ànec amb chutney de 
poma i pastanagues especiades  11,20
 
“Cheeseburger addicted”  
i les seves fregides casolanes 10,95

Hamburguesa casolana & foie 11,95
 
SR ENTRECOT 14,50

Esponjós de iogurt grec, sorbet de
gerds i fruites vermelles confitades

4,65

Textures de mango, a la llimona dolça
4,95

Pinya brasejada a l’anís estrellat
amb gelat de coco

5,50

CHOCOLATE ADDICTED pastís
casolà i fluid de xocolata

5,50

Copa de gelat,
made in 1972

3,95

Cheesecake templat
5,50

Coulant de xocolata
amb gelat de vainilla 5,95

Tim baon…
el preferit dels nostres 

clients més fidels
4,75  

D O L Ç  F I N A L

T E R R A

M A R
@grupoandilana
@lapolparestaurante


