
Taula de formatges amb melmelades
(pebre vermell, oliva verda)                                       12,00€                            
Croquetes de sèpia amb tinta i all i oli               8,00€
Croquetes del dia                                             7,00€
Wok de verdures amb soja                                 7,70€
Albergínia rostida 
amb sobrassada i formatge de Mô                             8,20€
Patata, ous, favetes i pernil                         10,70€
Patates braves “es festuc” (patató)                  6,50€
Calamars a l’andalusa 
amb chutney de pastanaga                                        8,30€
Hummus de cigrons amb crudités i torrades     6,90€ 
Pop con�tat amb cremós de patata i botifarró    19,90€
Tires de pollastre cruixents                           7,50€
Fiochi de pera amb pesto                              8,50€
Caneló de carn rostida amb salsa de foie         7,80€

Hamburguesa vegana                                     
amb ceba con�tada i tomàquet                                  9,30€
 

APERITIUS, per picar o compartirAPERITIUS, per picar o compartir

Escalivada amb anxoves                                        5,00€
Salmó fumat 
amb formatge cremós, cibulet i nous                           5,00€
Xampinyons al pesto amb rúcula                      5,00€
Pernil ibèric amb tomàquet con�tat                      5,60€

LLom de bacallà gratinat amb poma verda       14,50€
Daus de tonyina* amb maduixa i soja               16,00€

                                

Onglet; carn vermella 
amb cremós d’all torrat                                                        14,80€
Entrecot de vedella 
amb rúcula i parmesà (Tagliata)                                        16,00€
Melós de be amb compota de pera                    15,50€

PLATS   PEIX  I  CARNPLATS   PEIX  I  CARN

SES NOSTRES COQUESSES NOSTRES COQUES

Espinacs; 
Espinacs, maduixes, nous i formatge de cabra            8,20€
Alvocat;
Fulles verdes, alvocat, tomàquet, 

blat de moro i oliva negra                                                      8,00€
Burrata;
Fulles verdes, burrata, tomàquet i salsa romesco          9,80€                        
                                                            
                             

AMANIDESAMANIDES

Pastís de formatge                                              5,20€                                     
Brownie de xocolata amb nous                      5,20€
Tulipa de crema de llimona i fruits vermells            4,90€                                                                              
Sandvitx d’ensaimada 
amb gelat de vainilla                                                    5,80€
Espuma de fruita de la passió 
amb gelat de iogurt                                                      4,80€
 

POSTRESPOSTRES

Si vostè pateix alguna al.lèrgia o intolerància alimentaria, sol.liciti informació al nostre personalSi vostè pateix alguna al.lèrgia o intolerància alimentaria, sol.liciti informació al nostre personal

Tot preparat artesanalment i amb ingredients frescosTot preparat artesanalment i amb ingredients frescos

* Aquet aliment ha estat congelat previament durant 48 h.                     *IVA inclòs        - Suplement del 10% a la terrassa

680 40 16 91


