“TAPES”
Patates al forn amb "all i oli"
Pernil ibèric de gla

“AMANIDES I
4,90 €

CARPACCIOS”

11,50 €

"Set de Gòtic", amb tonyina, espàrrec,
tomàquet, olivada i orenga

7,60 €

Amb formatge de cabra, daus de
tomàquet i olivada

7,60 €
9,60 €

Favetes baby a la catalana

6,50 €

Xistorra artesana

4,90 €

Botifarró de ceba (unitat)

2,30 €

Amb favetes baby, encenalls de pernil
ibèric i vinagreta de menta

Amanida russa

4,90 €

Amb ruca, parmesà, panses, pinyons i
reducció de balsàmic de Mòdena

9,60 €

Lingots de salmó fumat amb
salsa d'anet

7,50 €

Als tres formatges de cabra gratinats
amb mel i vinagreta de cireres

9,60 €

Esqueixada de bacallà

8,50 €

Amb tonyina, bacallà esqueixat,
anxova i salsa de soja

11,90 €

Amanida de cranc

4,90 €

10,90 €

Escalivada

6,50 €

Carpaccio de vedella amb formatge
parmesà i ruca
Carpaccio de carbassó amb manxec
tendre i confitura de tomàquet

10,90 €

Escalivada amb formatge de cabra
gratinat

7,50 €

Patates braves

4,90 €

Seitons de Santoña

5,50 €

Anxoves del Cantàbric doble
zero (5 filets)
Assortiment d'olives

11,90 €
3,30 €

“Les nostres amanides s’elaboren amb enciams fresques”

“TORRADES”
Pernil ibèric de gla

11,90 €

Llom ibèric de gla

9,40 €

Cecina de Lleó

7,40 €

Xistorra

6,50 €

Mallorquí (sobrassada i formatge)

6,50 €

Pernil dolç amb camembert

6,50 €

Manxego tendre amb orenga

6,50 €

Pebrot escalivat amb formatge de cabra

7,40 €

Gambes salvatges a l’allet

10,50 €

Pebrots del piquillo farcits
de brandada de bacallà

5,90 €

Xampinyons amb all i julivert

4,90 €

Pernil de Trévelez amb camembert

7,40 €

Tonyina a l’oli d'oliva

4,90 €

Botifarró de ceba

6,50 €

Albergínia amb formatge tendre d’ovella

7,40 €

Botifarra

7,40 €

Xoriço picant del Bierzo

3,90 €

Fuet

3,90 €

Botifarra en el seu suc

6,90 €

“ASSORTIMENTS”
Assortiment d'embotits ibèrics amb pernil 19,90 €
Assortiment d'embotits ibèrics

11,50 €

Assortiment d'embotits catalans

10,90 €

Assortiment de formatges

11,50 €

Assortiment de patés

10,90 €

Assortiment de tapes

29,00 €

“EMBOTITS”

“FORMATGES”

Pernil ibèric de gla

17,00 €

Manxec semi

6,50 €

Llom ibèric de gla

14,90 €

Manxec curat

7,90 €

Cecina de Lleó

9,50 €

Rocafort francès

8,50 €

Morcón ibèric de gla

5,80 €

Camembert de vaca

6,50 €

Xoriço ibèric de gla

6,90 €

Parmesà reggiano

8,50 €

Xoriço picant del Bierzo

5,80 €

Llonganissa ibèrica de gla

6,90 €

Cap de senglar ibèric

4,90 €

Sobrassada de Mallorca

5,80 €

Pernil Serrano de Trévelez

9,50 €

Pernil cuit "La Selva"

5,20 €

Llonganissa de pagès

5,50 €

Cap de llom del Pallars

FORMATGES ARTESANS CATALANS:

Gris de muntanya de cabra

7,70 €

Botas de vaca

7,70 €

Tou de Til.lers de llet crua de vaca

6,60 €

7,40 €

Olost bola de vaca

6,60 €

Bisbe negre

4,60 €

Briqueta de cabra

6,60 €

Bull blanc

4,60 €

Fuet

4,60 €

Pa de fetge

4,60 €

Paté de fines herbes

7,00 €

Botifarra blanca

4,60 €

Paté al pebre negre

7,00 €

Botifarra negra

4,60 €

Paté d’ànec

7,30 €

Paté de rocafort

7,30 €

“PATÉS I FOIES”

Foie d'oca

13,50 €

Foie d'ànec

13,50 €

