
OBRINT BOCA
 → Ella: L’ANXOVA 0.0, del Cantàbric .1,75€/un.
 → FORMATGE Manxec curat d’ovella .8,85€
 → PERNIL Ibèric de glà 100% .19,85€
 → GUACAMOLE fet per tu, amb nachos fets per nosaltres .8,75€
 → BRAVES molt vostres .5,75€
 → FINGERS de pollastre cruixents amb salsa de mel i mostassa 

.7,45€
 → El CROQUETÓ: de pollastre i pernil, fet a casa .3,25€/un.
 → Palets d’ALBERGÍNIA a la mel i sal fumada.6,55€
 → Un clàssic a Mèxic: CALAMARSETS arrebossats amb ‘jalapeño’, llima 
i maionesa de menta.11,75€

 → TRUITA oberta de bolets de temporada, Brie i pernil ibèric .7,95€
 → La paella d’OUS: ferrats amb pernil i botifarró.8,75€
 → BUNYOLS de calamar en la seva tinta i allioli de safrà.1,85€/un.

PA ARTESÀ 
TRITICUM

Pa RÚSTIC 
.2,50€

Coca amb 
TOMÀQUET 
.2,85€

Panet 
SENSE GLUTEN 
(unitat) 
.2,50€

DEL MAR
 → CALAMARS estofats farcits de 
botifarra del Perol.11,75€

 → Entre Tarragona i Japó: 
TATAKI de tonyina Balfegó als 
dos sèsams i teriyaki 
 .16,85€

 → Fish and xips de TURBOT amb 
maionesa de wasabi.14,75€

 → Pota de POP amb patatones 
i romesco picantet .16,95€

 → BACALLÀ a la muselina de pera 
caramel·litzada .15,50€

 → ARRÒS caldòs de llamàntol 
(mín.2 pers.) .19,50€

DE LA MUNTANYA
 → Steak TARTAR by La Bodega  .15,50€
 → Un clàssic: HAMBURGUESA 200gr.,bacó, ceba i 
formatge .8,95€

 → L’exquisit: MELÓS de VEDELLA estofat a baixa 
temperatura amb trompetes de la mort .12,85

 → COSTELLES de porc lacades i desossades 
amb salsa hoisin.13,25€

 → Cua de BOU estofada a l’antiga amb parmentier 
trufat.13,75€

 → Cuina-t’ho tú: vedella a la LLOSA 
i 4 salses .12,55€

 → El T-BONE de vedella 500gr. 
madurat 30 dies, 
a la pedra .16,85€

ELS INTOCABLES
 → El trio perfecte: TORRADETES de foie i ceba caramel·litzada a  
la salsa de garnatxa.7,95€

 → CROQUETÓ d’ànec confitat, poma i foie .3,45€/un.
 → XIPS de carxofa amb romesco.9,75€
 → De l’avi Miguel: Cassoleta de ‘CALLOS’ i cap i pota.7,85€
 → El POP, a la gallega .16,95€
 → BURRATA, rúcula, tomàquet sec i un toc de tòfona .9,85€
 → BACALLÀ esqueixat, tomàquet, ceba i olivada .9,95€
 → Horta i llauna: TOMÀQUET Monterosa, ceba de Figueres i ventresca .7,85€
 → Del Mar de Tarragona:TÀRTAR de tonyina Balfegó i guacamole .16,85€
 → Mini FAJITAS de “pulled pork” amb pebrotada i formatge Emmental.7,95€
 → Un parell d’OUS: esclafats amb botifarra esparracada i bolets .8,85€
 → Els CANELONS celestials del Robert  .9,25€

 Especialitat de la casa

 Sense gluten/apte per a celiacs

 Opció sense gluten 
 IMPORTANT comentar a sala

10% iva inclòs 
+10% suplement terrassa
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