SNACKS
1 OSTRA... 4,2
Brandada de BACALLÀ amb cruixents... 6
Xip de BONIATO, iogurt i pernil ibèric... 8 (o...)
Pa amb tomàquet... 2,75 /Un



Pernil d'ÀNEC casolà... 6

APERITIUS PER BEURE
XERÈS
Oloroso Fernández Gao... 4,5
Palo Cortado, Juan Piñeiro Palomino... 4

VERMUTS
Blanc o negre... 4,9

BOMBOLLES
Cervesa artesanal ART Ipa catalana... 4,3
Cervesa artesanal ART Espelta ECO-Weis... 4,3
Cava rosat de Pinot Noir... D.G. Viticultors, Penedès... 5,5

COCTELS
Kir Roial... 5,9
Aperol Spritz... 6,5
Copa de Sangria PLA... 8
Sherry Martini... 11

Servei de pa: 1,8 p.p.

 = Plat vegetarià

Preus amb IVA inclòs

ENTRANTS
FULLES VERDES de temporada, sindria, rave encortit, anous i menta fresca... 10,5
Encenalls de FORMATGE de Eco-cabra catalana… briox i fruita encurtida... 11,5




CABDELL d’enciam a la brasa i romesco clàssic + rovell d’ou... 9,5 (o... )
Carpaccio de CÈLERI, salsa d’anxoves, Ketchup de remolatxa i pinyons torrats... 10,6 (o ...  )
VERAT curat i flamejat, crema d’alvocat i una mica de ceba cruixent... 12,5
Encenalls de PERNIL ibèric i pa de coca amb tomàquet... 10 / 17
Tartar de REMOLATXA, formatge de cabra i pa torrat... 10,5



SEGONS
CALAMAR planxa, bledes saltejades, penques encurtides i salsa de nyores... 17,5
BACALLÀ confitat, puré de mongeta escabetxada i xips de iuca... 19,5
ALBERGÍNIA fumada, polenta a la brasa, formatge d’ovella, romaní i mel... 16



Galta de VEDELLA, salsa de vi negre, puré de patata wasabi i col kale... 19,5
PLUMA de porc ibèric brasejada, Shitakes i endivia vermella... 18,5
Magret D'ÀNEC planxa, ceba al Xerès, prèssec saltejat... 17,5
...ARRÒS del dia... 18... Pregunteu

EXTRES



Bol de Mix d’ARROSSOS, zafrà i salvia... 5,5
MONGETA verda saltejada amb avellanes i oli de sèsam... 5,5
PATATES Baby, mantega d’herbes i ximixurri mediterràni... 5 ,5

.- La cuina és un art molt difícil, que vol una vocació, un sentit de l’observació permanent, una llarga
experiència i molta paciència … Josep Pla.

