LES AMANIDES
PREU

BURRATA DE BUFALA

Burrata de bufala italiana a sobre
d’una base de diferents tomàquets
amb un pessic de pesto i sal Maldon.

· 9,90

AMANIDA DE L’HORT

Barreja d’ enciams amb grills de
tomàquet
i
alvocat,
pastanaga
filetejada i nous. Amanida amb
vinagreta de mostassa i mel de
granja.

· 8,90

AMANIDA D’ESPINACS

Espinacs acompanyats d’oli d’oliva
verge extra, panses, nous, grills de
poma
Granny
Smith
i
parmesà
filetejat. Finalitzada amb reducció
de vinagre de mòdena.

· 9,90

AMANIDA DE FOIE

Fulla de roure acompanyada d’ oli
d’oliva verge extra i ceba cruixent,
amb cobertura de foie rallat i fruits
del bosc. Finalitzada amb reducció de
vinagre de mòdena.

· 10,90

AMANIDA ASIÀTICA

Cogombre tallat en forma de fideu
pastanaga filetejada, ceba tendre,
llavors de sèsam, oli de sèsam,
vinagre d’arròs, soja, anacards i una
fulla de cilantre.

· 10,90

ELS CARPACCIOS
PREU

CARPACCIO DE BOU

Làmines de bou
acompanyades de rúcula,
parmesà filetejat i un
raig d’oli d’oliva verge
extra.

CARPACCIO DE BACALLÀ

Làmines de bacallà amb
olivada, tomàquet ratllat
i un raig d’0li d’0liva
verge extra.

· 10,90

CARPACCIO DE POMA

Làmines de poma Granny
Smith amb formatge de
cabra trossejat,
tomàquets cherry i un
raig d’oli d’oliva verge
extra.

· 7,90

CARPACCIO DE CARBASSÓ

Rodanxes de carbassó
amb daus d’alvocat,
llavors variades,
parmesà filetejat,
panses i vinagreta d’oli
d’oliva verge extra i
reducció de vinagre de
mòdena.

· 9,90

· 9,90

LES FUSTES
Preu Petita

Preu Gran

FUSTA D’EMBOTITS IBÈRICS

……………………………… 16,90

……………… 22,90

FUSTA D’EMBOTITS CATALANS

……………………………… 14,95

………………

FUSTA DE PERNIL IBÈRIC

……………………………… 16,90

……………… 22,90

…………………………………………… 15,50

……………… 20,50

FUSTA DE FORMATGES

19,95

LES FUSTES MIXTES
Preu Petita

Preu Gran

FUSTA D’EMBOTITS CATALANS I FORMATGES ..… 16,90

……………… 22,90

FUSTA D’EMBOTITS IBÈRICS I FORMATGES ..……

17,90

……………… 24,40

FUSTA DE PERNIL IBÈRIC I FORMATGES …………

17,90

……………… 24,40

FUSTA MIXTA DE FORMATGES I PATÈS ……………

14,95

………………

19,95

* SERVEI DE PÀ AMB TOMÀQUET ……………………………………………………………………… 2,00

LES TORRADES
Preu Petita

Preu Gran

PERNIL IBÈRIC ..……………………………………………………………… 8,90

……………… 11,90

LLONGANISSA

………………… 7,90

……………………………………………………………………. 5,90

ESCALIVADA amb anxoves

………………………………………… 6,90

SALMÓ amb formatge de cabra

……………………………… 7,90

SALMÓ amb base de formtage cremós, ……………

8,90

………………… 8,90
……………… 10,90
……………… 11,90

alvocat i finalització de reducció de
vinagre de mòdena

VEGETAL

rúcula amb làmines de
tomàquet, alvocat, llavors de sèsam
negre i finalització de reducció de
vinagre de mòdena

…………… 6,90

………………

8,90

MOZZARELA amb base de làmines de

…………… 5,90

………………

7,90

tomàquet i pesto.

LES TORRADES CALENTES
Preu Petita

Preu Gran

BRIE Pernil ibèric amb brie gratinat

..…………… 6,90

………………

9,90

SOBRASSADA amb brie gratinat i mel

……………… 5,90

………………

7,90

TRES FORMATGES Curat, brie, cabra

…………………… 5,90

………………

7,90

BLAU

i

…………………… 6,90

………………

8,90

BULL NEGRE amb formatge de cabra

…………………… 5,90

………………

7,90

gratinat
anxoves

amb

i ceba caramelitzada

codony

