*El restaurant no es fa càrrec de qualsevol problema de traçabilitat
amb els productes.
*El restaurante no se hace cargo de cualquier problema de
trazabilidad con los productos.

TAPES I RACIONS
TAPAS Y RACIONES

Ous estrellats amb xistorra		

8,10€

Huevos estrellados con chistorra

Ous estrellats amb pernil ibèric

8,50€

Huevos estrellados con jamón ibérico

Pop amb puré de patata i
formatgede tetilla fos

15,00€

Pulpo con puré de patata y
queso de tetilla fundido

Russa amb ou de codorniu

5,90€

Rusa con huevo de codorniz

Anxoves “00”

17,00€

Anchoas “00”

Les braves de l’àvia		

5,90€

Las bravas de la abuela

Plat de pernil ibèric (50gr)
Plato de jamón ibérico

17,00€

(50gr)

Gambes amb allada (josper)

14,50€

Gambas al ajillo (josper)

Flor d’escarxofa amb romesco
i pols d’ibèric (4 unitats)

10,50€

Flor de alcachofa con romesco y
polvo de ibérico (4 unidades)

Carpaccio de bou, parmesà,
rúcula i gelat de mostassa

13,50€

Carpaccio de buey, parmesano,
rúcula y helado de mostaza

Albergínia amb formatge vegà,
verduretes i salsa Teriyaki

8,00€

Berenjena con queso vegano,
verduritas y salsa Teriyaki

Amanida de beines
amb pesto i parmesà

8,20€

Ensalada de vainas
con pesto y parmesano

Amanida de tomàquets
amb ventresca de tonyina,
guacamole 				

12,00€

Ensalada de tomates con
ventresca de atún, guacamole

Amanida tèbia de burrata
11,50€
amb cherrys endiablats, rúcula i pesto
Ensalada tibia de burrata con cherrys endiablados,
rúcula y pesto

Zamburiña a la planxa amb
pernil ibèric i bolets (unitat)

3,80€

Zamburiña a la plancha con
jamón ibérico y setas (unidad)

Coca de sardines amb sofregit
natural i aroma de llima

11,50€

Coca de sardinas con sofrito
natural y aroma de lima

Truita de bacallà i piparras

7,50€

Tortilla de bacalao y piparras

Rap amb cansalada,
compota de poma i demi-glace

14,00€

Rape con panceta, compota de manzana
y demi-glaze

Bacallà confitat al romaní amb
bolets al pil pil

16,00€

Bacalao confitado al romero con
boletus al pil pil

Mandonguilles de cua de bou
amb bolets de temporada

11,25€

Albóndigas de rabo de buey con setas
de temporada

Daus de filet amb allada

17,00€

Dados de solomillo al ajillo

Caneló XXL d’ànec amb bolets
10,50€
i parmesà					
Canelón XXL de pato con setas y parmesano

Mitjana BB amb patates fregides
64€/kg
i pebrots de Padrón. (opció: 0,5 o 1kg) 		
Txuleton BB con patatas fritas y
pimientos del Padrón. (opción: 0,5 o 1kg)

Galta de vedella a baixa
13,50€
temperatura amb parmentier trufada
Carrillera de ternera a baja temperatura
con parmentier trufada

ARROSSOS
ARROCES

Arròs de verdures 			

14,00€

(Preu per persona. Mínim 2 persones) 			

Arroz de verduras
(Precio por persona. Mínimo 2 personas)

Arròs de mitjana i bolets 		

19,50€

(Preu per persona. Mínim 2 persones)			

Arroz de txuleta y setas
(Precio por persona. Mínimo 2 personas)

Arròs amb gambes a l’allada 		

18,00€

(Preu per persona. Mínim 2 persones)

Arroz con gambas al ajillo
(Precio por persona. Mínimo 2 personas)

Arròs de pop i escarxofa 		

22,00€

(Preu per persona. Mínim 2 persones)

Arroz con pulpo y alcachofa
(Precio por persona. Mínimo 2 personas)

Arròs negre de zamburiñas i all i oli 17,00€
(Preu per persona. Mínim 2 persones)

Arroz negro de zamburiñas y alioli
(Precio por persona. Mínimo 2 personas)

MOLLETE CLUB
MOLLETE CLUB

Mollete de pulled pork, ceba
9,90€
adobada amb patates fregides			
Mollete de pulled pork y cebolla encurtida
con patatas fritas

Xef burguer 			

10,90€

(vaca vella, ruca, provolone, tomàquet amb patates fregides)

Chef burguer
(vaca vieja, rúcula, provolone, tomate con patatas fritas)

POSTRES
POSTRES
Pastís de formatge amb gelat

6,50€

Tarta de queso casera con helado

Xuxo passió a l’aroma de llima

4,90€

Chucho pasión al aroma de lima

			
Pastís de xocolata fluida

6,50€

Tarta fluida de chocolate

Truita de poma i canyella
amb gelat de dolç de llet
Tortilla de manzana y canela
con helado de dulce de leche

A L M A VA S C A , C O R A Z Ó N M E D I T E R R Á N E O

4.90€

		

