
Patates braves amb xistorra
     Patatas bravas con chistorra 3,90 €
Assortiment de croquetes de pollastre i pernil
    Surtido de croquetas de pollo y jamón 3,90 €
Pernil ibèric amb pa amb tomàquet i oli de oliva
    Jamón ibérico con pan con tomate y aceite de oliva 8,50 €
Xampinyons a l'allet
    Champiñones al ajillo 2,90 €
Rotllet cruixent de verdureta y gambetes en salsa teriyaki
    Rollito crujiente de verduritas y gambas en salsa  tereyaki 5,30 €
Encenalls de carxofes  
   Virutas de alcachofas 3,90 €
Xanquets amb ou estrellat  
    Chanquetes con huevo estrellado 3,90 €
Calamars a la romana fets a casa
    Calamares a la romana de la casa 3,90 €
Calamarsets a l'andalusa amb maionesa de tinta
    Calamarcitos a la andaluza con mayonesa de tinta 5,50 €
Gambes a l'allet
    Gambas al ajillo 7,50 €
Tac de bacallà sobre melmelada de tomàquet i caramel de ceba
    Taquito de bacalao en tempura sobre mermelada de tomate y caramelo de cebolla 4,90 €
Broqueta de llagostins amb bacó a la sal maldón 
    Brocheta de langostinos con beicon a la sal maldón 7,50 €
Cassoleta de provolone amb encenalls de pernil i torradetes
    Cazuelita de provolone con virutas de jamón y tostaditas 6,50 €
Timbal de patata amb bacallà i bolets a l' oli d'alls tendres 
    Timbal de patata con bacalao i setas al aceite de ajos tiernos 6,50 €

Sopa de peix  /  Sopa de pescado  6,25 €
Crema de carbassó amb formatge de gorgonzola i pipes
    Crema de calabacines con queso gorgonzola y pipas 4,95 €
Verdures al vapor amb infusió de llimona i llorer a la olivada negre
    Verduras al vapor con infusión de limón y laurel a la olivada negra 5,40 €
Niu de salmó noruec amb mouse d'alvocat
    Nido de salmón noruego con mouse de aguacate 7,80 €
Timbal tebi d'ecalivada amb cruixent de pernil i carquinyols
    Timbal tibio de escalibada con crujientes de jamón y carquiñoles 6,25 €
Pastís de verdures amb salsa de ceps i cruixent de porros als aires de llimona
    Pastel de verduras con salsa de ceps y crujiente de puerros a los aires de limón 6,95 €
Carpaccio de vedella amb roses de parmesà i oli d'arbequines
    Carpaccio de ternera con rosas de parmesano y aceite de arbequinas 7,50 €
Ous estrellats amb pernil plis-plas i patates
    Huevos estrellados con jamón plis-plas y patatas 5,50 €
Gírgoles i xampinyons saltats al parmesà i pernil
    Gírgolas y champiñones salteados al parmesano y jamón 5,50 €

Amanida de pollastre confitat amb salsa "kaisou"
    Ensalada de pollo confitado con salsa “kaisou” 5,45 €
Amanida de mozzarella de búfala amb quatre tomàquets i salsa de pesto
    Ensalada de mozzarella de búfala con cuatro tomates y salsa pesto 5,95 €
Amanida de ruca amb xampinyons i parmesà amb vinagreta de nous
    Ensalada de rúcula con champiñones y parmesano con vinagreta de nueces 5,25 €
Amanida de formatge de cabra al caramel amb vinagreta de mil flors

Tapes-Tapas

Entrants-Entrantes

Amanides-Ensaladas 



    Ensalada de queso de cabra al caramelo con vinagreta de mil de flores 6,10 €

    Canelones de espinacas y piñones gratinados al suave romesco 6,25 €
Pasta fresca farcida en salsa de nous
    Pasta fresca rellena en salsa de nueces 6,75 €
Penne rigate amb verdures a l' oli de gambes / salsa de formatge
    Penne rigate con verduras al aceite de gambas / salsa de queso 8,50 €
Paella mixta
    Paella mixta 10,75 €
Paella marinera
    Paella marinera 10,75 €
Fideuada empordanesa amb all i oli
   Fideuá empordanesa con "ali oli" 10,50 €

Botifarra al forn amb gavardina de mozzarella i xampinyons farcits
    Botifarra al honro con gavardina de mozzarella y campiones rallem-nos 8,50 €
Pollastre rostit
   Pollo rostidor 6,50 €
Entrecot de vedella a la graella amb patata trufada
   Entrecot de trenarà a la perilla con patata trufada 11,90 €
Hamburguesa BCN amb tomàquet i formatge fos sobre ceba confitadaes presenta amb el pa
   Hamburguesa BCN con tomate y queso fundido sobre cebolla confitada se presenta con el pan

Pollastre al wok amb  verdures a les fines herbes i xips de patata
   Pollo al wok con verduras a las finas hiervas y chips de patatas 7,60 €
Costella de porc a la graella amb patata caliu
   Chuleta de cerdo a la parrilla con patata caliu 6,50 €

Llom de bacallà amb compota de poma i mouselina de codony
    Lomo de bacalao con compota de manzana y mouselina de membrillo 12,50 €
Medalló de lluç a la romana amb pebrots del piquillo 
    Medallón de merluza a la romana con pimientos del piquillo 10,55 €
Suprema de salmó noruec amb verduretes saltades i crema suau de coco
    Suprema de salmón noruego con verduritas salteadas y crema suave de coco 9,95 €
Calamarcets de platja a la planxa amb  ceba negra en oli de mango i "caranbolo"
    Calamarcitos de playa a la plancha  con cebolla negra en aceite de mango y caranbolo   8,25 €
Cocotxa en salsa verda amb bacallà al pil-pil
   Cococha en salsa verde con bacalao al pil-pil 15,50 €
Orada al forn
   Dorada al forn 10,50 €

Mongetes amb julivert
  Alubias con perejil 1,50 €
Patata al caliu amb all i oli
   Patata al caliu con "all i oli" 1,50 €
Escalivada
   Escalibada 2,50 €
Verdures saltades
   Verduras salteadas 2,20 €
Patates fregides
   Patatas Fritas 1,50 €

Salsa de formatge, de pebre verd, de bolets, romesco, all i oli. 2,50 €

Salsa de queso, de pimienta verde, de setas, romesco, "all i oli",

Pastes i Arrossos-Pastas y Arroces
Canelons d' espinacs i pinyons gratinats al suau romesco 

Carns-Carnes

Peixos-Pescados 

Guarnició Extra-Guarnición Extra

Salses-Salsas



10% iva incluido

Calçots arrebossats amb salsa de romesco

Calçots rebozados con salsa romesco 6,50 €

Carxofes al forn

Alcachofas al horno 1,50€/unidad

Bolets de temporada saltats

Setas de temporada salteadas 8,50 €

Manetes ibèriques farcides de carn i bolets el la seva salsa

Manitas ibéricas rellenas de carne y setas en su jugo 10,50 €

Cua de bou a la taronja i canyella

Rabo de buey a la naranja y canela 7,50 €

Plats de temporada-Platos de temporada


	Carta Catalan Español

