Per compartir:

Plats:

Braves del Nord de romesco i allioli/5€
Pa xinès de pilota de carn d’olla, teriyaki i all negre/9€
Pop a les cinc especies i crema fina de patates xips /10€
Croqueta de ceps, rossinyols i trompetes/8€
Croqueta de pollastre vestida de César/8€
Croqueta de pernil-pernil/8€
Croqueta d’espinacs a la gorgonzola/7€
Steak tartar de vedella amb pa carassattu/9€
Rillette de salmó marinat/10€

Arròs a la carbonara amb fals ou ferrat de parmesà/10€
Canelons d’espinacs amb beixamel de formatge/10€
Lasanya d’albergínia a la parmesana/10€
Bacallà i piquillos de brandada sobre coulis de tomàquet/12€
Cabrit guisat amb hummus de colors i tzatziki/12€
Costella de porc al caramel a l’estil Yunnan amb amanida de
fideus d’arròs/12€
Ous ferrats amb pernil ibèric d’aglà/10€
Arròs negre de pop i llagostins/12€
Magret i pernil d’ànec amb salsa teriyaki i crema de blat
de moro/12€
Mar i muntanya de suprema de lluç, llagostins i crema de
ibèrics/12€
Burger gourmet amb salsa cafè parís i patates pont neuf/12€
Salmó i gofre amb salses de iogurt i oliva gordal/12€
Filet de vedella amb tomàquets del nostre hort i
mozzarella/13€

Entrants:
Amanida de tomàquets del nostre hort amb gaspatxo de préssec
i amb o sense pernil/10€/9€
Empedrat vegetal d’alvocat/8€
Escalivada feta a les brases amb brandada de bacallà/9€
Paté de Campagne a l’estil Bocuse/9€
Crema de meló amb pernil ibèric/9€
Amanida de figues i llagostins/9€

Postres clàssics:
Entrepans:
“Lupe de plats bruts” hotdog de botifarra, escalivada i
romesco/8€
Superman burger clàssica de vedella amb quetxup i
formatge/8€
Popeye salmó marinat, espinacs i salsa tàrtara/9€

Ou ferrat del somiatruites /5€
Copa clàssica de xocolata amb cookies i brownie /5€
Tiramisú tradicional /5€
Flam amb nata i préssec en almívar /5€
“Arròs a la cubana” arròs amb llet, coco i mango /5€
Oreos amb iogurt de pera /5€
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