-LA CARTACatalà

-LA CARTA-

De gambes amb escalivada, vinagreta de bacó, pipes i cruixent de porro.
De bacallà fumat sobre tomàquet trufat, herbes variades i vinagreta de quicos.
De formatge de cabra caramel·litzat amb cacauet, carabassó a la brasa i vinagreta de fruits vermells.
De pollastre milanesa, daus de bacó saltat, crema de iogurt i daus de pa cruixent.

12,90 €
13,90 €
10,90 €
10,90 €

INTOCABLES
Braves ESPAI amb salsa picant de shichimi
Calamars a la romana de kimchi amb maionesa d’oli de sèsam
Cloïsses i musclos amb salsa marinera Thai i Xiitake
Gambes en tempura de tinta de calamar i Vermut Miró
Sípia amb allioli i patata confitada en oli d’all i julivert
Croquetes de pollastre
Croquetes de pernil ibèric
Croquetes de bacallà

6,90 €
9,90 €
10,90 €
2,50 €/u.
10,90 €
1,50 €/u.
1,50 €/u.
1,50 €/u.

carns
Entrecot de vedella a la brasa amb patata al caliu i escalivada
Llonganissa a la brasa amb fesols i tomàquet
Filet de vedella a la brasa amb patata al caliu
Mitjana de vedella amb guarnició de temporada

16,00 €
9,90 €
20,00 €
24,00 €

PEIXOS
Pop a la brasa caramel·litzat sobre parmentier de sèsam
Rèmol a la brasa sobre trinxat de col, pernil ibèric i botifarra
Bacallà en sopa thai de miso, textures de xiitake i truita cruixent de ceps
Rap a la brasa sobre patates trufades i bolets de temporada
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14,50 €
14,90 €
15,90 €
16,90 €

PREUS IVA INCLÒS

-LA CARTATAULES
De pernil ibèric (amb pa de vidre amb tomàquet)
½ de pernil ibèric (amb pa de vidre amb tomàquet)
D’ibèrics (llom, xoriç, pernil i llonganissa)
De formatges (tendre, curat, semi curat, reserva i brie)
Mixta (formatges i ibèrics)
De botifarres (seca, blanca, negra i d’ou)
Pa de vidre amb tomàquet

20,00 €
12,00 €
14,90 €
12,90 €
14,90 €
12,90 €
4,00 €

Torrades
De ceba confitada, carabassó, pollastre amb gambes, bolets variats i gratinat de mozzarella
De bacó, ceps i crema de tòfona, espàrrecs verds i emmental gratinat
De ceba caramel·litzada, foie, pernil ibèric i oli de soja dolça
D’espinacs saltats amb bacó i prunes, gambes, Xiitake i brie gratinat
De llonganissa a la brasa, ceba confitada, xampinyons i romesco gratinat

9,90 €
9,90 €
11,90 €
9,90 €
9,90 €

Cassoletes
De galtes Duroc, bolets variats, poma, patata i suc de rostit a l’aroma de Vermut Miró
De pollastre amb gorgonzola, xiitake, bròquil i pols d’avellana i xampinyons
De llomillets, crema rústica de bacó i tòfona, xampinyons i oli de sèsam
De sípia amb mandonguilles thai i avellanes
De calamar i cloïsses amb marinera de Vermut Miró

10,90 €
10,90 €
10,90 €
10,90 €
10,90 €

Postres
Coulant de Xocolata
Tatín de poma
Carpaccio de pinya
Profiterols de nata amb xocolata
Gelat (Sabors segons temporada)
Trufes de xocolata
Rotllets de plàtan amb gelat de vainilla
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5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,50€

PREUS IVA INCLÒS

