
CARTA



PER A PICAR

OLIVES MEDITERRÀNIES MARINADES
Oli d’oliva, herbes aromàtiques i cítrics
3.5

BRAVES VERAZ
Patates cruixents, salsa brava especial de la casa 
i allioli
5

BOMBA DE BOTIFARRA NEGRA
Maionesa picant i brots
4

ASSORTIMENT IBÈRIC
Pernil de gla DO Guijuelo, llom, salsitxó, formatge 
manxec i torrades de pa de coca
13

PA AMB TOMÀQUET
Pa de coca, oli d’oliva i tomàquet fresc
3.5

CALAMARS A LA ROMANA
Allioli de ajonegro i llima fresca
13

AMANIDA RUSSA AMB TATAKI DE TONYINA
Tonyina vermella del Mediterrani i tàperes
14

COCA D’ESCALIVADA I ANXOVES
Escalivada i anxoves del Cantàbric i torrades 
de pa de coca
14

Tots els preus són en Euros i inclouen IVA.
Per a requisits dietètics i al·lèrgies alimentàries,
demani ajuda als membres del nostre equip.



PER A COMENÇAR

ALBERGÍNIA ROSTIDA
Formatge mató, llimona fermentada en sal, 
pinyons torrats i créixens
7

BOLETS I FOIE
Bolets, daus de foie, ou ecològic a baixa 
temperatura i escuma de formatge blau
14

TARTAR DE TONYINA VERMELLA
Tonyina vermella del Mediterrani marinat en salsa 
de piparra, llard ibèric i ou de guatlla
16

SANDVITX DE PORC IBÈRIC
Pa de motlle, porc ibèric arrebossat, col blanca, 
allioli i mostassa amb mel
14

PER A COMPARTIR

ARRÒS DE MERCAT
46

RATATOUILLE
Albergínia, carabassó i tomàquets ecològics 
amb oli cítric d’alfàbrega, farigola i tàperes
23

POP VERAZ
Pop amb oli de pebre vermell de la Vera, 
puré cremós d’api nap i amanida cruixent de 
fonoll i espàrrecs
42

LLOM ALT MADURAT (800gr/28oz)
Llom alt amb os seleccionat pel nostre carnisser 
del Mercat de Santa Caterina
Acompanyat amb salsa chimichurri, patates 
cruixents i amanida verda de mercat
65

Tots els preus són en Euros i inclouen IVA.
Per a requisits dietètics i al·lèrgies alimentàries,
demani ajuda als membres del nostre equip.



DOLÇOS

PRÉSSECS D’ESTIU
Almívar d’Amaretto i escuma d’ametlles
7

PASTÍS DE POMA
Pomes caramel·litzades, crumble i gelat de canyella
8

SOUFFLÉ DE XOCOLATA NEGRA
Xocolata de Guanaja 70% i sorbet de cacau
8

EL NOSTRE PASTÍS DE FORMATGE
Maduixes del Maresme marinades en almívar
de Pedro Ximénez
8

Tots els preus són en Euros i inclouen IVA.
Per a requisits dietètics i al·lèrgies alimentàries, 
demani ajuda als membres del nostre equip.


