
per a Picar  /  para Picar
Patates braves 4,50 €

Patatas bravas

Les nostres croquetes de pernil ibèric 4,75 €

Nuestras croquetas de jamón ibérico

Espatlla ibèrica de gla amb pa de vidre (D.O. Dehesa de Extremadura) 14,00 €

Paletilla ibérica de bellota con pan de cristal (D.O. Dehesa de Extremadura)

Formatge d'ovella curat amb oli d'oliva i pa de vidre 8,00 €

Queso de oveja curado con aceite de oliva y pan de cristal

entrepans al Plat  /  bocadillos al Plato
Foccaccia amb pollastre a la planxa, rúcula, mozzarela i tomàquet sec 9,50 €

Foccaccia con pollo a la plancha, rúcula, mozzarela y tomate seco

Hamburguesa de vedella completa amb formatge cheddar 9,50 €
Hamburguesa de ternera completa con queso cheddar

per a Començar  /  para Empezar
Amanida verda 6,50 €

Ensalada verde

Salmorejo  amb galeta d'oliva negra 7,50 €

Salmorejo con galleta de aceituna negra

Amanida amb rosbif de vedella, maduixes, parmesà i ruca 11,00 €

Ensalada con rosbif de ternera, fresas, parmesano y rúcula

Carpaccio de salmó amb vinagreta Thai i wasabi 8,50 €

Carpaccio de salmón con vinagreta Thai y wasabi

Coca d'escalivada amb anxoves i formatge de cabra 10,00 €

Coca de escalivada con anchoas y queso de cabra

Amanida de pollastre i alvocat amb vinagreta de coriandre 9,00 €

Ensalada de pollo y aguacate con vinagreta de cilantro

per a Seguir  /  para Seguir
Broqueta de pollastre al romesco 12,00 €

Brocheta de pollo al romesco

Lluç a la planxa amb guacamole i reducció de llimona 13,50 €

Merluza a la plancha con guacamole y reducción de limón

Rostit de pressa ibèrica i préssec amb formatge manxego 13,50 €

Asado de presa ibérica y melocotón con queso manchego

Turbot a la planxa amb verdures 15,00 €

Rodaballo a la plancha con verduras

Mitjana de vedella a la planxa amb patates vives (suplement 1,50€ al menú) 16,00 €

Entrecot de ternera a la plancha con patatas vivas (suplemento 1,50€ en el menú)

per a Acabar  /  para Acabar
Iogurt grec amb melmelada de fruits vermells 5,00 €

Yogur griego con mermelada de frutos rojos

Postre de llimona amb infusió d'hibisc 5,00 €

Postre de limón con infusión de hibisco

Mousse de plàtan i xocolata 5,00 €

Mousse de plátano y chocolate

Corte  de gelat de mató i gerds 5,00 €

Corte de helado de requesón y frambuesas

Plat de fruita del temps 5,00 €

Plato de fruta del tiempo

Menú   = Dilluns a divendres / Lunes a viernes 19,50 €

Cap de setmana i festius / Fin de semana y festivos 20,50 €

El menú inclou pa i una d'aquestes begudes: aigua, copa de vi, copa de cervesa, refresc



El menú incluye pan y una de estas bebidas: agua, copa de vino, copa de cerveza, refresco

L'oferta de menú és per persona (no es pot compartir) / La oferta del menú es por persona (no se puede compartir)
Servei de menjar a la terrassa suplement 1,50€ per persona / Servicio de comida en terraza suplemento 1,50€ por persona
Disposem de pa integral i làctics desnatats / Disponemos de pan integral y lácticos desnatados
Consulti amb el cambrer els productes al·lergògens / Consulte con el camarero los productos alergólogos

IVA VIGENT INCLÒS  /  IVA VIGENTE INCLUIDO


