
La Carta
PER COMPARTIR.. O NO

Pa de coca amb filets d'anxova del cantàbric 19.5

Pa de coca amb pernil 100% ibèric 25

Croquetes de rostit fetes a casa (6 unit) 12

Croquetes de gamba fetes a casa (6 unit) 14

Musclos a la brasa 17.5

Coca de recapte d'escalivada de temporada d'hivern i sardina marinada 11.8

Ous estrellats amb butifarra negra, foie a la planxa i cansalada ibèrica 15.75

Tellines saltejades amb all i julivert 15.5

Amanida de fruita i verdura de temporada, oli de menta i burrata 16.75

Brioix de llobregant a la brasa amb salsa hoisin i maionesa de curri verd 22.5

Focaccia feta a casa amb tàrtar de ventresca de tonyina amb mostassa antiga,

cremós d'alvocat i cruixent d'arròs verd 13

Rigattoni a la carbonara original trufada 18.5

Caneló de pollastre, parmesà, pinyons, salsa de rostit i beixamel trufada 15.8

 
PEIX

Pop a la brasa amb mojo picón i milfulles de patata 18.5

Calamar a la brasa amb careta de porc, els seus sucs i cilantre 22.5

Turbot a la brasa al pil pil d'alls rostits, mini porro i xips d'all 26

Llobarro obert al forn amb tomàquet i naps saltejats, pinyons i oli de tòfona 22

 
CARN

Tàrtar de vedella amb moll de l'os acompanyat de pa cruixent de pintatu 19.5

Tataki de magret d'ànec, hummus d'escalivats i caramel de llúpol 22.5

Sandwich de terrina de coll de xai, parmesà i reducció de carn 23

Pluma ibèrica a la brasa amb salsa de carn i mini verduretes 23

 
ARRÒS

Arròs sec d'anguila fumada i cruixent de porc 26

Arròs melós de la senyoreta amb carpaccio de gamba, navalles i escopinyes 29

Arròs negre sec amb cintes de calamar i escamarlà gratinat amb allioli de safrà

22

Arròs sec de carn de vedella amb carpaccio de picanha i maionesa de moll de

l'os 24

 
 



Els Suggeriments
 

 

Zamburiña amb xoriç ibèric, emulsió d'aigua de mar i cibulet

(unitat) 6

 

Albergínia a la brasa amb sobrassada, parmesà, garrapinyats, mel,

ruca i llima 10

 

Lingot  de bacallà amb guisadet de pèsols i suquet de gamba 23

 

Cap i pota 17.5

 

Filet de vedella amb verduretes a la brasa i mantega al cafè de

París 23

 

Chuletón a la brasa (1kg) amb patates fregides i pebrots del padró

36.5

 

Arròs caldós de llobregant 28
 
 
 
 

 
 


