
LES NOSTRES TAPES DE SEMPRE DEL SAL I PEBRE

-Calls a consciència 7,00€

-Cargols  de granja casolans 6,90€

-Terrina  cruixent de cap i pota 6,00€

-Les nostres braves amb dues  salses 5,00€

-Triuta de patates del Sr Miquel 6,25€

-Bunyols de bacallà de la meva àvia 7,20€

-Escalivada amb anxoves del cantàbric 6,00€

-Croquetes de pernil i formatge 6,50€

-Xipirons a la andalusa 7,20€

-Butifarra de ceba(morcilla) 5,00€

-Chips de carxofa de temporada 6,50€

-Bacallà esqueixat amb arbaquines 6,50€

-Anxoves amb  pà tomàquet 7,50€

-Sachimi amb pà tomàquet 6,50€

PLATS O PLATETS

-Amanaida de l´hort amb ventresca 6,20€

-Amanida de formatge curat amb fruites de temporada i codony 6,50€

-Nyoquis de patata amb sala de jabugo 7,20€

-Wok de pollastre macerat i verdures amb basmàti 6,50€

-Risotto segons el chef   8,50€

-Arròs cremós amb escamarlans 10,50



CARNS

-Filet de vedella amb fuà i fruits vermells 17,00€

-Secret de porc ibèric amb reducció de vi dolç i escalivats 12,00€

-Confit d´Ànec amb compota de pinya 11,20€

PEIX

-Salmó a la planxa amb salsa de cítrics 12,00€

-Orada al forn amb tomàquet confitat i amb patata panadera 10,50€

-Bacallà gratinat amb muselina d´alls 12,00€
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