LA CARTA
PLATS FREDS
Amanida del mar 10,5
Enciam, nous, poma, delícies de rap, pa fregit i salsa Cèsar.

Amanida de salmó i burrata 11,5
amb vinagreta de mel i mostassa.

Anxoves del Cantàbric 14
amb xapata sucada amb tomàquet.

Hummus de cigrons 8
amb verduretes.

Esgarrat de bacallà 14,6
Bacallà esqueixat, pebrot escalivat, ceba tendra, ou dur i olives negres.

Escalivada 10
Ensaladilla vegana 9
Patata, remolatxa, margallons, pastanaga i maionesa vegana.

Carpaccio de mitjana de bou premium, bolets confitats i salsa de trufa 15
FRITADA
Sípia a l'andalusa 11,7
Calamarsons a l’andalusa “xipirons” 10,9
Bunyols de bacallà amb romesco 7,9
Albergínies amb salsa brava 9,9
Croquetes de cranca “centolla” 8,4
Croquetes veganes 7,4
Flocs de verduretes amb tempura i maionesa vegana 8,5
Bomba de formatge brie amb melmelada d’albercoc 6,5
PLATETS I MÉS
Brioix farcit de gambot vermell i un punt picant 19
Musclos al vapor 9,6
Caneló de rap i llagostins 14
Mongetes de la granja amb cloïsses 12,6
Gamba vermella a la planxa 13
Escamarlanets saltats amb whisky i bitxo 16
Pop rostit al forn amb hummus, sal i pebre vermell fumat 18

LA CARTA
PEIXOS DEL DIA I SUGGERIMENTS
Mireu la pissarra, on hi trobareu peixos i plats que varien segons el peix
que trobem al mercat.
-

Peixos a la planxa, forn o a la sal
Marisc
Suquets
Arrossos i fideuades
Cassoles de mar

POSTRES
Figues escalivades i didal de ratafia 4,4
Pa amb xocolata i ametlles torrades 3,5
Mel i mató 4,9
Pastís de te matxa i gerds 4,7
Mousse de xocolata vegana 4,5
Sorbet de llimona casolà 4,5
Sorbet de gerds casolà 4,5

Tots els preus són amb IVA inclòs
Plats aptes per a dietes vegetarianes
Plats aptes per a dietes veganes
La nostra carta d'al·lèrgens està penjada a la web
Segueix-nos a les nostres xarxes socials

