


Per picar

Pa de coca de Folgueroles amb tomàquet   1,90 €/u.
Pernil ibèric   Tapa   9,90 €  -  Ració   19,90 €
Cecina Premium "El Capricho"   Tapa   9,50 €  -  Ració   17,50 €
Anxoves del Cantàbric "00"   2,10 €/f.
Ostra Spéciale Utah nº3  (Medalla d'or París 2016)   3,90 €/u.
Croquetes meloses de pernil ibèric   8,50 €/4 u.
Bunyols de bacallà amb allioli d'all negre   9,50 €/4 u.
Les nostres patates braves   4,90 € 
Pebrots de Padrón amb flor de sal   5,50 €
Chicken-crispy amb salsa de mel i mostassa   6,90 €
Fingers de turbot a l'andalusa amb maionesa de miso i soia   14,50 €
Calamarsets de platja a l'andalusa amb allioli de nyores i kimchee   7,90 €
Musclos de roca a l'estil belga   7,90 €
Escopinyes a la llauna   15,90 €
Pop a la gallega   12,30 €

Els crus i marinats

Sardines marinades, pa amb tomàquet i núvol de parmesà   9,50 €
Carpaccio de filet, ruca i encenalls de parmesà   12,90 €
Tàrtar de salmó amb magrana i alvocat   12,90 €  
Tàrtar de tonyina   18,50 € 
Steak tàrtar   21,90 €  

Els peixos

Pop a la brasa amb parmentier de patata i pebre vermell de la Vera   16,50 €
Tonyina a la brasa amb verdures al wok   17,50 €  
Tronc  de lluç a la brasa amb cloïses estil Santurce  16,50 €  
Salmó a la brasa amb tàrtara de kimchee   14,50 €  
Calamars a la planxa amb samfaina   12,90 €
Llom de bacallà gratinat amb espinacs, panses i pinyons   18,50 €  
Suquet de llamàntol i rap   24,90 €

Les nostres carns

Hamburguesa de bou a la brasa amb mozzarella  i ceba confitada   12,90 €
Pollastró de gra rostit en dues coccions amb tartiflette de patata   14,90 €
Cuixa de pollastre de corral a la brasa   9,50 €
Botifarra del Montseny a la brasa amb fesols de Santa Pau  9,90 € 
Peus de porc a la brasa amb allioli   12,90 € 
Costelletes de xai lletó a la brasa amb guarnició   22,50 € 
Presa ibèrica a la brasa amb piquillos i patates   19,90 € 
Entrecot de bou a la brasa 300 gr.   17,50 €
Costella de Black Angus a baixa temperatura glacejada   18,90 €
Canelons de rostit tradicional amb beixamel de foie   15,50 € 
Filet de bou a la brasa   21,90 € 
Daus de filet amb foie i salsa Perigord   22,00 €

 

  

Comencem amb
Sopa de ceba gratinada  9,50 €   
Amanida de verds ecològics, ceba, tomàquet, pastanaga i  céleri   7,90 €
Espinacs frescos, cruixent de formatge de cabra i vinagreta de mel i nous   9,80 €
Tomàquet de temporada, ventresca de tonyina, ceba tendra i oli d’arbequina   11,50 €
Amanida César   9,80 €
Esqueixada de bacallà amb fesols de Santa Pau   12,50 €
Cargols a la llauna   14,50 €
Graellada de verdures a la brasa amb romesco  9,90 €

Ous de corral estrellats amb patates i...
pernil ibèric   8,90 €
sobrassada   8,20 €
foie   9,90 €

Les nostres truites obertes de...
bolets de temporada i tòfona   12,60 € 
bacallà, pebrots i alls tendres   8,30 € 
llagostins, ceba tendra i oli cítric   11,90 €

  

Arròs del senyoret   17,90 €/p.p.  
Arròs melós de sipionets    17,90 €/p.p.
Arròs caldós de llamàntol   24,90 €/p.p.

Els nostres arrossos  Es fan al moment i triguen 20 min.   (Mínim 2 persones)

Peces senceres per compartir 

Peix de llotja a la sal   56,00 €/kg  
“Txuletón” de vaca vella 1kg   54,00 €/kg 

Servei de pa de coca de Folgueroles amb tomàquet i aperitiu   1,90 €

* En cas d'intolerància o al·lèrgia alimentària, comuniqui-ho al nostre personal.
* Tots els nostres productes de pesca que es consumeixen en cru, estan  prèviament congelats. 

IVA inclòs / 15% suplement terrassa.


