TAPES

Les nostres braves

4,90€

Calamarsets a la planxa

8,90€

Xampinyons amb a l’allet

4,90€

Ous trencats amb pernil

7,90€

Xistorra artesana

4,90€

Patates al forn amb all i oli

4,90€

Pernil ibèric de gla tapa

12,00€

Croquetes casolanes de pernil un.

1,50€

Pernil ibèric de gla ració

19,00€

Pebrots de Padrón

6,90€

Bacallà a l'andalusa amb all i oli
vermell

8,50€

Gambes amb a l’allet

13,50€

Mini hamburguesa amb ceba
caramel·litzada i ou de guatlla

7,50€

Calamars a la romana

8,50€

Musclos de roca al vapor

8,90€

Escalivada

5,90€

Escalivada amb formatge de cabra
gratinat

7,70€

Bombes amb salsa picant

4,50€

Botifarró de ceba

2,10€

Cargols amb salsa

8,90€

Seitons de Santonya

5,90€

Favetes baby a la catalana

7,50€

Olives assortides

3,60€

Girgoles a la planxa

6,90€

Calamarsets a l’andalusa

8,70€

Xips d'albergínia amb formatge
de cabra i mel

7,70€

"Callos" sense cigrons

7,50€

Daus arrebossats de brie amb
confitura de tomàquet

6,90€

Pebrots del piquillo amb
brandada de bacallà

6,50€

Tàrtar de tonyina vermella

ASSORTITS
Menú degustació de tapes: una persona 15,50 € / dues persones 29,00 €
Assortiment d'embotits ibèrics amb pernil de gla 21,90€
Assortiment d'embotits catalans 14,00€
Assortiment de formatges artesans (cinc varietats) 14,50€

13,50€

AMANIDES "LES FRESQUES"
"Set de Gòtic", amb tonyina, espàrrec, tomàquet, olivada i orenga 8,50 €
Amb formatge de cabra, tomàquet i olivada 7,90 €
Amb ruca, parmesà, panses, pinyons i balsàmic de Mòdena 9,80 €
Als tres formatges de cabra gratinats amb mel i vinagreta de cireres 9,80 €
*todes les nostres amanides tenen enciams

ELS NOSTRES PLATS
Paella marinera

15,50€

Entrecot de bou (300Gr)

18,70€

Fideuà

14,90€

Pollastre de pagès rostit

11,20€

Bacallà amb mussolina d 'all í oli i
codony

15,70€

11,90€

Bacallà a la "llauna" amb mongetes
de Santa Pau

15,70€

Hamburguesa de vedella (200Gr.)
amb formatge d’ovella, ceba
caramel·litzada i patates

7,50€

16,50€

Botifarra a la planxa amb mongetes
de Santa Pau

9,80€

Carpaccio de vedella amb parmesà i
ruca

12,00€

Tataky de tonyina vermella amb
verdures de temporada
Carpaccio de carbassó amb
formatge d'ovella i confitura de
tomàquet

FORMATGES SELECCIONATS

XARCUTERÍA

Manxec semi (ovella)

7,90€

Pernil ibèric de gla tapa

12,00€

Manxec curaat (ovella)

7,90€

Pernil ibèric de gla ració

19,00€

Botàs (vaca)

7,50€

Llom ibèric de gla

9,20€

Gris de muntanya (cabra)

6,60€

Xoriço picant del Bierzo

4,50€

Briqueta (cabra)

6,60€

Cecina de Lleó amb encenalls de
parmesà i ruca

6,90€

Timbal (cabra)

6,60€

Fuet

4,50€

Llonganissa catalana

4,90€

