PINTXOS & TAPES

DE LA NOSTRA HORTA
DE NUESTRA HUERTA
4,50 €

Amanida de cranc SG
Ensalada de cangrejo

4,50 €

Amanida russa
Ensaladilla rusa

4,50 €

Amanida de quinoa, daus tomàquet i alvocat
Ensalada de quinoa, dados de tomate y aguacate

V

4,50 €

Amanida caprese amb burrata i pesto
SG
Ensalada caprese, con burrata y pesto

4,50 €

Amanida d’espinacs, formatge de cabra i vinagreta de fruits secs SG
Ensalada de espinacas, queso de cabra y vinagreta de frutos secos

6,50 €

Esqueixada bacallà SG
Esqueixada de bacalao
EN PINTXO…
DE PINCHOS…

1,80 €

Amanida de cranc amb caviar d’arengada
Ensalada de cangrejo con canviar de arenque

1,80 €

Botifarra negra, ceba dolça i formatge cabra
Butifarra negra, cebolla dulce y queso de cabra

1,80 €

“El mallorquí “ Sobrassada i ou de guatlla
“El mallorquín” Sobrassada y huevo de codorniz

1,80 €

Formatge brie, codonyat, nous i caramel de vi negre
Queso brie, membrillo, nueces y caramelo de vino tinto

1,80 €

Triangle de pa anglès amb mozzarel·la i tòfona
Triángulo de pan inglés con mozzarella y trufa

2,20€

Sardina fumada amb un toc de tàrtara
Sardina ahumada con un toque de tártara

2,20€

Brandada de bacallà amb melmelada de tomàquet
Brandada de bacalao con mermelada de tomate

2,50€

Taco d’hummus d’alberginia, alvocat laminat, rúcula i tomàquet
Taco de hummus de berenjena, aguacate laminado, rúcula y tomate

15,50€

Selecció dels nostres pintxos ideal per compartir
(10u seleccionades pel nostre xef)
Selección de nuestros pinchos ideal para compartir
(10u seleccionadas por nuestro chef)

ANEM DE TAPES?
VAMOS DE TAPAS?
Croqueta XL de pollastre rostit o pernil ibèric
Croqueta XL de pollo asado o jamón ibérico

V

V

V

1,20 €

Les nostres patates braves
Nuestras patatas bravas

3,80 €

Sr. Caneló (caneló d’anec amb tòfona)
Sr. Canelón (canelón de pato con trufa)

3,90 €

Albergina fregida amb mel de canya
Berenjena frita con miel de caña

3,90 €

Verdures a la graella i llàgrima de romesco
Verduras a la parrilla y lágrima de romesco

4,50 €

Fingers de pollastre amb salsa de mostassa i mel
Fingers de pollo con salsa de mostaza y miel

4,50 €

Mini mollet d’hamburguesa vegetariana
Mini mollete de hamburguesa vegetariana

4,50 €

Mini mollet d’hamburguesa de vedella amb cheddar, ceba
caramelitzada i mostassa
Mini mollete de hamburguesa de ternera con cheddar, cebolla
caramelizada i mostaza

4,60 €

Assortiment de bolets a la planxa amb all i julivert
Surtido de setas a la plancha con ajo y perejil

4,90 €

SG Tomàquet de l’hort amb ventresca de tonyina, ceba tendra i oli d’olivada

4,90 €

SG Musclos vapor amb api i vi

5,20 €

Tomate de la huerta con ventresca de atún, cebolla tierna y tapenade
Mejillones al vapor con apio y vino
Ou de corral trencat amb patates i pernil
Huevo de corral roto con patatas y jamón

5,50 €

Pan bao amb calamars i mahonesa de llima
Pan bao con calamares y mayonesa de lima

5,60 €

Wok de pollastre amb verduretes i teriyaki
Wok de pollo con verduritas y teriyaki

6,70 €

SG Laminat de salmó marinat al fonoll i vinagreta de poma verda

6,90 €

Lingot de vedella confitada amb reducció de vi del Priorat
i parmentier de patata
SG
Lingote de ternera confitada con reduccion de vino del Priorat
y parmentier de patata

7,80 €

Laminado de salmón marinado con hinojo y vinagreta de manzana verde

Cruixent de pollastre amb gorgonzola
Crujiente de pollo con gorgonzola

7,80 €

8,80 €

Pressa ibèrica a la graella sobre parmentier de patata
i escates de sal del Delta
Presa ibérica a la parrilla sobre parmentier de patata SG
y escamas de sal del Delta

8,80 €

Enfilall de salmó a la planxa amb teriyaki i verduretes al wok
Brocheta de salmón a la plancha con teriyaki y verduritas al wok

9,50 €

Llom de bacallà amb chutney de tomàquet i allioli gratinat
Lomo de bacalao con chutney de tomate y allioli gratinado

9,50 €

Calamars a l’andalusa amb mahonesa de llima
Calamares a la andaluza con mayonesa de lima

9,50 €

Magret d’ànec amb escames de sal del Delta i un toc de melmelada SG
Magret de pato con escamas de sal del Delta y un toque de mermelada

9,80 €

Gambes a l’all i bitxo SG
Gambas al ajillo

9,80 €

Cloïsses al vi blanc SG
Almejas al vino blanco
LES COQUES
LAS COCAS

5,80 €

Coca d’espinacs a la catalana
Coca de espinacas a la catalana

6,80 €

Coca de verduretes amb formatge Brie
Coca de verduritas con queso Brie

7,80 €

Coca de ceba dolça, formatge de cabra i encenalls de pernil Ibèric
Coca de cebolla dulce con queso de cabra y virutas de jamón iberico

7,80 €

Coca atemperada de brandada de bacallà i gambes
Coca templada de brandada de bacalao y gambas

V

CAN CARPACCIO & TARTAR ACOMPANYAT DE LES SEVES TOSTES
CAN CARPACCIO & TARTAR CON SUS TOSTAS
4,20 €

Carpaccio de xampinyons amb alls tendres
Carpaccio de champiñones con ajos tiernos

V

4,80 €

Carpaccio de vedella amb parmesà i pesto SG
Carpaccio de ternera con parmesano y pesto

5,80 €

Carpaccio de gambes amb oli d’avellanes SG
Carpaccio de gambas con aceite de avellanas

7,50 €

Tartar de dos salmons amb alvocat SG
Tartar de dos salmones con aguacate

PER COMPARTIR ENTRE DOS…
PARA COMPARTIR ENTRE DOS…
SG

Formatge manxec semicurat amb mermelada taronja i crackers
Queso manchego semicurado con mermelada de naranja y crackers

SG Pernil

ibèric
Jamón iberico

SG Taula d’ibèrics (llom, xoriço, salsitxó, pernil)

8,00 €
9,50 €
12,80 €

Tabla de ibericos (lomo, chorizo, salchichón, jamón)
Taula de formatges (Garrotxa semi, serrat d’ovella, brie, manxec)

12,80 €

SG amb mermelada taronja i crackers

Taba de quesos (Garrotxa semi, serrat de oveja, brie, manchego) con
mermelada de naranja y crackers
Pa de vidre amb tomàquet
Pan de cristal con tomate

2,60 €

Pa blanc del Forn de Montbrió
Pan blanco del Forn de Montbrió

2,60 €

