
Tapes Clàssiques
Croquetes de carn d’olla i all i oli ...4,75€
Croquetes veganes de “pollastre a l’ast”, maionesa vegana de curri (2uts) ...4,75€
Selecció de formatges catalans KM.0 amb melmelada de temporada ...9,95€
Ou BIO a Baixa temperatura, parmentier de patata BIO, cruixent de pernil, oli d’alfàbrega ...6,95€
Plat de pernil ibèric (80 gr) ...13,45€
Salchichón ibèric (80gr) ...7,75€
Pa de coca amb tomàquet ...3,75€

Tapes Vegetarianes
Patates braves ECO ...6,00€ (*opció de salsa vegana disponible +0,25)
Pebrots de padró ECO ...5,75€
Albergínia cremosa, verdures de temporada i allioli de cibulet ...6,00€
Amanida d’escarola, pesto de ruca, api-nap, fonoll, espàrrecs, crostons de pa d’all ...6,75€

Tapes De Peix
Salmó tataki, salsa de cacauet en textura, verduretes KM.0 ...12,95€
Soufflé de rap thai amb salsa de coco al curri ...7,95€
Tiradets de daurada a l’estil ceviche, moniato i maduixes del Maresme ...12,95€

Peix del dia, salsa de safrà, bròquil rostit KM.0 i cruixent de tinta ...9,95€

Tapes De Carn
Xoricets, salsa de vi, escalunyes saltejades i patates palla ...7,95€
Filet mignon de porc fumat, api-rave en dues textures, salsa de fonoll i comí ...€9.95
Filet de bou, pastís de polenta, salsa de Pedro Ximénez, espàrrec verd  ...14,55€

Xai cuit a baixa temperatura, pastanagues KM.0 confitades, salsa tandoori ...12.95€

Arròs (Tapes)
Arròs melós mar i muntanya amb all i oli de gambes ...8,75€

Pasta(Tapes)
Raviolis artesans farcits de tòfona, crema de parmesà i oli de tòfona ...9,50€

Petit Tapas
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Al·lèrgens
Tapes clàssiques

Croquetes de arn d’olla – lactis , gluten
Croquetes de pollastre a l’ast veganes – mostassa, gluten

Selecció de formatges – lactis
Ou BIO – ou, lactis

Plat de pernil ibèric –
Salchichón –

Pa de coca amb tomàquet – gluten

Tapes vegetarianes
Patates braves – lactis, ous, gluten

Pebrots del padró – gluten
Alberginia – /
Amanida – /

Tapes de peix
Tataki de salmó – peix, fruit secs

Soufflé de rap thai – peix, api
Tiradets de daurada – peix, api

Peix del dia – peix, gluten

Tapes de carn
Xoricets –

Filet mignon de porc - lactis
Filet de bou – lactis

Xai – api

Arròs (Tapes)
Arròs melós mar I muntana – peix, mol·luscs, crustacis

Pasta (Tapes)
Ravioli – lactis, ou, gluten

Postres
Cheesecake – gluten, ous, soja, lactis

Crema Catalana – lactis, ous
Mousse de xocolata – lactis, ous

Fondant vegà – gluten
Formatges – lactis


