PER COMPARTIR

ENTRANTS

PRINCIPALS

POSTRES

Bunyols de bacallà amb allioli suau
de codony
Buñuelos de bacalao con alioli suave
de membrillo
10.00€

Stracciat ella de búf ala amb cítrics,
tomàquet sec, alfàbrega i focaccia
de farigola
Stracciatella de búfala con cítricos,
tomate seco, albahaca y focaccia
de tomillo
12.00€

Paella marinera
Paella marinera
22.00€

Lemon pie
6.00€

Amanida rusa trufada amb “picos”
Ensaladilla rusa trufada con picos
6.00€
Anxoves 00 i pa amb tomaquet
Anchoas 00 y pan con tomate
12.00€
Croquetes de pernil ibéric / 4uni
Croquetas de jamón ibér ico
8.00€
Calamars a l’andalussa amb
maionesa de kimchi
Calamares a la andaluza con
mayonesa de kimchi
10.00€
Cecina de Leon i praliné d'ametlles
Cecina de Leon y pr aliné de almendras
12.00€
Daus de salmó mari nat curat amb
ginebra i remolat xa
Tacos de salmón marinado curado
con ginebra y remolacha
8.50€
Plat de pernil ibèric amb picos
Plat o de jamón ibér ico con picos
19.00€
Pa/ Pa de coca amb tomàquet
Pan/ Pan de coca con tomate
1.50€ / 3.00€

Amanida de tomaquets i ventresca de
tonyina
Ensalada de tomates y ventresca de atún
11.00€
Tàrtar de salmó marinat, mango
i alvocat
Tartar de salmón marinado, mango
y aguacate
12.00€
Carpaccio de llagostins, tomàquets
confitats i fruits secs
Carpaccio de langostinos,tomates
confitados y frutos secos
12.00€
Macarrons del cardenal
Macarrones del cardenal
12.00€
Llentia estof ada amb ànec e squeixat i
foie
Lenteja est ofada con pato desm igado y
foie
13.00€

Cuixa de cabrit amb patata i
pebrot
Pier na de cabr ito con papa y
pimiento
20.00€
Filet a la broche amb foie
Solomillo a la broche con foie
22.00€
Entrecot black angus 250 gr
Entrecotte black angus 250gr
24.00€
Steak tàrtar clàssic
Steak tartar clásico
21.00€ o ½ 11.50€
Llobarro a la sal o f orn
Lubina a la sal o hor no
24.00€
Llom de lluç amb puré de papa
morter i salsa de pi nyons
Lomo de merluza con puré de papa
mortero y salsa de piñones
18.00€
Calamarcets de pot era a la
planxa amb puré de celery
Calamarcitos de pot era a la
plancha con puré de celery
19.00€

Coulant de xocolat a fet a casa
Coulant de chocolat e casero
6.50€
Pastís tres llets amb gelat de
dolç de llet
Pastel tres leches con helado de
dulce de leche
6.50€
Pastís de formatge RCTB amb
confitura de fruits vermells
Tarta de queso RCTB con confitur a
de frutos rojos
6.00€
Macedònia de fruites amb suc de
taronja
Macedonia de frutas con zumo de
naranja
5.50€
Gelat de vainilla amb grand
Marnier
Helado de vainilla con grand
Marnier
6.00€
Gelats i sorbets Sandro Desii
Helados y sorbet es Sandr o Desii
5.50€
Trufes de xocolata
1.75€ unid

