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      Plats freds.

Horari: de dilluns a diumenge de 13:00 a 16:00 h i de 20:00 a 23:00 h.
Suplement terrassa 10%. Tots els preus tenen l’IVA inclòs.

Pregunta pels nostres ibèrics i els nostres formatges afinats.

Frescos i herbacis:

marins i salins:

cítrics i avinagraTs:

càrnics i terrossos:

Cabdells amanits  
amb salsa cèsar de  

cabra de mar 
 i ous de salmó

(ou, mostassa, peix, sulfits i gluten)

Emulsió de tomàquet  
amb verdures de temporada 

i escuma de pernil
(làctics i sulfits)

Porros a la brasa amb  
espinacs a la crema 

(làctics i sulfits)

12.50€

11.00€

9.00€

MURRIS i picants:

Tomàquets semi secs,  
romesco picant  

i caviar
(gluten, fruits secs, peix)

Navalles a la brasa  
amb salsa kimchi  

i col kale
(mol·luscs)

11.50€

12.00€

VIAtgers i propers:

4.00€

7.50€

13.00€

Tartar de tonyina,  
escabetx d’algues,  

suc de pernil  
i wakame

(soia, sulfits, peix)

Calamarcet a la brasa,  
amb bearnesa  

del seu suc
(peix, sulfits, ou, làctics)

Rap, tripa de bacallà  
i mol·luscs
(peix i mol·luscs)

16.80€

16.50€

21.50€

21.50€

18.40€

16.50€

Filet a la brasa amb  
terrina de patata i  

cansalada
(làctics)

Ànec, remolatxa i  
kumkuat

Cansalada del coll,  
salsa especiada

i sepionetes
(peix, fruits secs, ou i soja)

Ou, cebetes envinagrades 
amb pernil  i carbonara 

d’herbes
(ou, làctics, sulfits)

Ostra amb xili de Xalapa  
i cítrics

(marisc)

Vieira, meuniere, coliflor
i tàperes

(mol·luscs, làctics)

10.50€

10.00€

12.50€

“Taco de cochinita  
pibil”

(gluten i sulfits)

“Mollete” de  
calamars amb allioli  

de brases
(gluten, peix i ou)

“Ceviche” de corbina 
amb meló i 
tocs picants

(peix i sulfits)

DOLÇOS I AFRUITATS:

Xocolata, maracujà,  
menta i rom

(làctics, gluten i fruits secs)

“Torrija” crema cremada,  
gelat de poma rostida  

i crumble d’anís
(gluten, ou i fruits secs)

Crema caramel·litzada  
de formatge fresc  

i cítrics
(làctics, ou, fruits secs i gluten)

 Cremós de xocolata  
blanca, oli d’oliva  

i llimona
(làctics, gluten i fruits secs)

salaTS I salaONS:

Anguila, “ajoblanco”  
i mongeta tendra

(peix, sulfits, fruits secs, làctics, gluten i ou)

Presa ibèrica marinada  
i fumada amb 
“mojo” verd

(sulfits i llavors)

Salmó curat  
amb cítrics, cogombre  

i alga nori
(peix, làctics i llavors)

9.00€

10.00€

13.00€

6,20€

7,00€

6,20€

7,00€

Us proposem un recorregut per diferents sabors, aromes i textures.  
Els nostres plats estan pensats per compartir i gaudir en companyia.


