
SANDWICH

Bikini ibèric de pernil 100% de gla, mozzarella i ruca 14€

Wrap veggie: alvocat, verdures a la brasa, adob mexicà 16€

Club sandwich Línia 21€

Brioix de pa amb tartar de vedella Wagyu a l’estil Belga 25€

Sandwich de llamàntol, tomàquet raf, cogombre i maionesa de wasabi 25€

Hamburguesa de vedella de 200gr a la brasa, enciam 25€
tomàquet i formatge Emmental

Hamburguesa de vedella XXL de 400gr a la brasa, enciam, 35€
tomàquet i formatge Emmental

Tots els nostres sandwichos s’acompanyen de patates fregides

Tots els preus inclouen el 10% d’IVA

PRINCIPALS

Arròs d’ibèrics amb “morcilla” de Wagyu a la brasa (min 2 pax) 22€/pp

Filet de turbot 23€ 

Costellam de vedella 24h 27€

Entrecot de llom baix de vaca “Rubia” gallega 300gr 31€

Tots els nostres peixos i carns s’acompanyen 
de patates i pebrots de Padrón

PRIMERS

Coca de Folgueroles amb tomàquet i oli d’oliva 5€

Espatlla d’ibèric 100% de gla 27€

Degustació de formatges artesans amb els seus pans i grissinis 14€

Amanida Cèsar amb pollastre cruixent       15€

Amanida de porros amb romesco de blat i tòfona sobre enciams 15€
de temporada

Burratina, guacamole i tomàquet oblidat 18€

Steak tartar de Wagyu amb els seu amanit i moll de l’os a la brasa 25€

Rigatoni amb salsa de tomàquet casolana       16€

Pappardelle amb ragout de vedella 25€

POSTRES | PASTISSOS | DOLÇOS I GELATS

  Jardí zen de xocolata blanca Ivoire, vainilla  8€  Pastís de llimona     7€
  i brioix de tè matxa farcit de yuzu 

  Coco 2.0: Pinya saltada amb gingembre i citronella, crumble 8€  Pastís de pastanaga     7€ 
  de cacauet, gel de pinya/llima i escuma de coco

  Las ruines d’escacs de xocolata 8€  Sacher Almanac     7€

  Gelats de: Maduixa | Vainilla | Xocolata | Avellana 6€

MENÚ DEL CHEF

PICA-PICA

Els 3 entrants del mercat

LA NOSTRA ESPECIALITAT

Arròs d’ibèrics a la brasa

POSTRE PER COMPARTIR

Pastís de pastanaga

Aigua i cafè inclosos

Min 2 pax
35€ p/p


