
Preus amb IVA inclòs 
Avis per les persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentaries: Consulta amb el nostre personal. Aquest establiment té a disposició dels clients informació 

dels plats que ofereix 

 

 

 

 

 

 

Per compartir 

Pa de vidre amb tomàquet   3,80€ 

Pernil ibèric (60gr/90gr)   15,00€ / 21,00€ 

Assortiment de formatges   13,80€ 

Croquetes de pernil   10,50€ 

Croqueta de sèpia    3,60€ 

Patates braves   6,80€ 

Calamarcets a la planxa   10,40€ 

Nuggets vegans amb maionesa de llima i wasabi   10,50€ 

Xipirons a la andalusa   12,40€ 

 

Entrants 

Crema del dia   10,80€ 

Amanida d’espinacs amb mató i salmó marinat   14,00€ 

Amanida de ruca amb tomàquet sec, parmesà i pernil ibèric   14,50€ 

Tàrtar de tonyina amb alvocat i mango   18,00€ 

Tàrtar de tomàquet amb remolatxa i alvocat   12,00€ 

Steak tàrtar de vaca fumat   18,00€ 

 

Arrossos i pastes 

Arròs de sèpia i gamba vermella   23,00€ 

Arròs de secret ibèric amb aletes i bolets   18,00€ 

Fideuà de verdures   16,00€ 

Caneló de rostit amb beixamel trufada   14,50€ 

Yakisoba de llagostins i pollastre   12,80€ 
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L’hamburguesa del Trànsit 

Hamburguesa de pollastre piri-piri   15,40€ 

Hamburguesa de bou amb formatge manxec i pernil ibèric   17,50€ 

Hamburguesa vegana amb guacamole, tomàquet i ruca   14,00€ 

 

Carns i peixos 

Tataki de tonyina   20,00€ 

Pop a la brasa amb patata confitada, algues wakame i salsa teriyaki   22,60€ 

Suprema de salmó a la planxa amb tàrtar d’alvocat i mango   18,00€ 

Espatlla de xai al forn amb patata panadera   18,00€ 

Pit de pollastre farcit d’espinacs i mató amb salsa catalana   16,40€ 

T-bone a la brasa   18,50€ 

 

Suplements 

Bol de patates fregides   4,40€ 

Bol de verdures saltejades   4,80€ 

Bol d’arròs blanc   4,40€ 

Bol d’amanida verda   5,00€ 

Pa   2,20€ 

 

 Postres 

“Torrija” de Baileys amb gelat de vainilla   5,80€ 

Crema catalana   4,50€ 

Gelat (vainilla, stracciatella o xocolata)   2,80/unitat 

Sorbet (llimona o mandarina)   2,80/unitat 

Pastís casolà de formatge   6,40€ 

Mató amb maduixes, mel i nous   4,80€ 

Coulant de xocolata amb gelat de festuc   6,40€ 

Bol de fruita variada   4,50€ 

 


