
BRAVES      4,25€

aLETES DE POLLASTRE AMB SALSA BARBACOA   5,50€

Gambes a la planxa amb all i julivert  9,50€

Calamars a l’andalusa      9,50€

Pernil ibèric amb pa amb tomàquet    9,95€

Assortiment de croquetes de la casa  6,50€

Brie cruixent amb melmelada de gerds  7,50€

Xipirons a l’andalusa      9,50€

Fingers de pollastre amb romesco    6,50€

· TAPES ·           · tORRADES ·

Botifarra amb all i oli     6,50€

Bacó, formatge i melmelada de tomàquet   7,50€

Pollastre, pernil salat i formatge de cabra  8,50€

Hamburguesa de vedella amb xips de ceba i formatge 7,50€

Hamburguesa de pollastre, tomàquet i maionesa  8,50€

Escalivada i anxoves     8,50€

Llom, bacó i mozzarella     8,50€

Llom i formatge      6,50€

Bacó i formatge      6,50€

César (enciam, pollastre, crostonets de pa, xips de ceba, bacó, tomàquet cirerol i salsa César) 9,50€

Tèbia de cabra (tomàquet, formatge de cabra i encenalls de pernil)    8,75€

De l’hort (enciam, tomàquet cirerol, ceba, pebrot, olives, pastanaga, blat de moro i vinagreta) 6,50€

De favetes (enciam, favetes, tomàquet cirerol, pernil ibèric i vinagreta)    8,75€

Grega (tomàquet, cogombre, olives negres i salsa de iogurt)     8,75€

Caprese (tomàquet i mozzarella fresca)        7,50€ 

amanides

Carbonara    9,00€

4 formatges    9,00€

Marinera     9,00€

Bolonyesa    9,00€

Ceps     9,00€

Verdures a l’all   9,00€     
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Tronc ibèric a la brasa amb salsa Cabrales    9,75€

Entrecot de vedella a la brasa     16,00€

Ous estrellats amb patates i pernil     8,50€

Bacallà al Roquefort      13,50€

Sípia a la planxa amb all i julivert    12,50€

Pota de pop a la brasa      15,00€

p
l
a
t
s

4 formatges (tomàquet i la nostra combinació de formatges)              9,95€

Ibèrica (tomàquet, mozzarella, pernil ibèric i tomàquet deshidratat)      11,50€

Hawai (tomàquet, mozzarella, pernil dolç i pinya)                9,50€

Cabra (tomàquet, mozzarella, formatge de cabra, pinyons i mel)            12,00€  

Barbacoa (tomàquet, mozzarella, botifarra, bacó, ceba i salsa BBQ)           11,50€

De l’hort (tomàquet, mozzarella, ceba, albergínia, carbassó i pebrot)       10,50€

pizzes

* Si sou al•lèrgics a algun aliment, 
informeu-ho al nostre personal per 
tal de poder-vos assessorar. Preus amb IVA inclòs.


