Jamón Ibérico de bellota & pan con tomate de colgar
Pernil Ibèric de gla & pa amb tomàquet de penjar
Calamares a la Andaluza con mayonesa de lima, lima y mas lima
Calamars a l’Andalusa amb maionesa de llima, llima i més llima
Nuestras patatas bravas arrugás sin más...
Les nostres patates braves “arrugás” sense més...
Croqueta de pollo al curry
Croqueta de pollastre al curry
Dados de solomillo ecológico de Girona con cebollitas glaseadas al vino tinto
Daus de filet ecològic de Girona amb cebetes glasejades al vi negre
Lomo de bacalao sobre sofrito rústico
Llom de bacallà amb sofregit rústic
Todo acompañado con pan con tomate de colgar
Tot acompanyat amb pa amb tomàquet de penjar

Pan con chocolate, aceite y sal
Pa amb xocolata, oli i sal

Blanco/Blanc: Desig
D.O. Catalunya (Coupage)
Tinto/Negre: Desig
D.O. Catalunya(Coupage)
1 botella de vino cada 2 comensales i aguas
1 ampolla de vi cada 2 persones i aigües
37€ IVA inclòs / IVA incluido

Calamares a la Andaluza con mayonesa de yuzu
Calamars a l’Andalusa amb maionesa de yuzu
Maqui de aguacate, tartar de salmón y fresas
Maqui d’alvocat, tartar de salmó i maduixes
Nuestras bravas con salsa suave de chipotle, “all i oli” y chorizo picante
Les nostres braves amb salsa suau de chipotle, all i oli i xoriço picant
Jamón Ibérico de bellota D.O. Jabugo
Pernil Ibèric de gla D.O. Jabugo

Solomillo de buey al carbón, reducción de vermut con su jugo
& salsa de cebolleta y Roquefort
Filet de bou al carbó, reducció de vermut amb el seu suc
& salsa de ceba y Rocafort
o
Pulpo al carbón con parmentier trufada, sobrasada Ibérica y chile dulce
Pop al carbó amb parmentier trufat, sobrassada Ibèrica i xile dolç
Acompañado con pan con tomate de colgar / pa amb tomàquet de penjar
Mascarpone al chocolate con amareto
Mascarpone al xocolate amb amareto
Blanco/Blanc: Idoia
D.O. Catalunya (Xarel.lo & Chardonnay)
Tinto/Negre: Botijo Rojo
D.O. Calatayud ( Garnatxa Tinta)
1 botella de vino cada 2 comensales i aguas / 1 ampolla de vi cada 2 persones i aigües
42€ IVA inclòs / IVA incluido
tel. reservas 93 137 01 48

