
Bocadillos |Entrepans

Club House Sandwich
Pollo, bacon, mayonesa de mostaza, lechuga, tomate y huevos fritos
de codorniz

14€

Pollastre, bacó, maionesa de mostassa, enciam, tomàquet i ous ferrats de
guatlla

Hamburguesa de ternera 200 gr. queso azul y mermelada de tomate 16€
Hamburguesa de vedella 200 gr, formatge blau i melmelada de tomàquet

Hamburguesa Vegana
Pan integral, garbanzos, puerros, zanahoria y cebolla caramelizada
con mayonesa de kimchi

15€

Hamburguesa vegana
Pa integral, cigrons, porros, pastanaga i ceba caramel•litzada amb
maionesa de kimchi

El bocadillo de calamares con mayonesa de bergamota y
salsa de tinta

14€

L'entrepà de calamars amb maionesa de bergamota i salsa de tinta

Tapas
Postres de la Casa |Postres de la casa

Tarta de queso con frutos del bosque 7€
Pastís de formatge amb fruits del bosc

Nuestro especial, chocolate con pasión 10€
El nostre especial, xocolata amb passió

Crema catalana 6€
Crema catalana

Disponemos de información detallada sobre la presencia de alérgenos en los alimentos puestos
a su disposición. Si usted padece alguna alergia o intolerancia, contacte con nuestro personal.
“Este establecimiento conoce y aplica las obligaciones especificadas en el Real Decreto
1420/2006 de 1 de Diciembre sobre la protección contra el anisakis”.

Disposem d'informació detallada sobre la presència d'al·lèrgens en els aliments que posem a la vostra
disposició. Si patiu alguna al·lèrgia o intolerància, contacteu amb el nostre personal.
Aquest establiment coneix i aplica les obligacions especificades en el Reial decret 1420/2006 de l'1 de
desembre sobre la protecció contra l'anisakis. IVA incluido / IVA inclòs



Delicatessen |Delicadeses Tapas | Tapes

Ostras D.O. Delta del Ebro (según mercado)
Ostres DO Delta de l'Ebre (segons mercat)

3,5€Unidad / Unitat
Jamón ibérico / Pernil ibèric 4 unidades / 4 unitats
Boletus / Boletus

Copa de cava con 2 ostras Cecina y queso / Cecina i formatge12€
Copa de cava amb 2 ostres Calamares en su tinta / Calamars a la seva tinta

Anchoa del Cantábrico con nuestro aderezo Unidad /
Anxova del Cantàbric amb el nostre amaniment

Unitat 3€ Bombas al estilo de la “Barceloneta” Unidad / Unitat 3€
Bombes a l'estil de la Barceloneta

1/2 Tapa Tapa
Copa de cava o vermut con 2 anchoas 10€
Copa de cava o vermut amb 2 anxoves Ensaldilla rusa 9€

Ensaladilla russa
Caviar D.O. Vall d'Aran con blinis y crema agria 98€30gr.
Caviar DO Vall d'Aran amb blinis i crema agria Pimientos del Padrón con berenjenas en tempura 6€ 11€

Pebrots del Padrón amb albergínies en tempura
Jamón Ibérico D.O. Guijuelo “Joselito” 80gr. 25€
Pernil ibèric DO Guijuelo "Joselito" Ensalada de burrata, rúcula, texturas de tomate, pistachos y

albahaca
12€

Pan de cristal con tomate 5€
Pa de vidre amb tomàquet

Amanida de burrata, rúcula, textures de tomàquet, festucs i
alfàbrega

Selección de quesos con mermelada casera de peras al vino tinto 16€ Bravas “The One” / Braves "The One" 6€ 10€
Selecció de formatges amb melmelada casolana de peres amb vi negre

Pulpo a brasa con puré de garbanzos y aceite rojo 16€
Pop a la brasa amb puré de cigrons i oli vermell

Nuestros Platillos | Els nostres platets 1/2 Tapa Tapa Tacos de cochinita pil-bill con cilantro y cebolla encurtida 8€ 14€
Daus de cochinita pil-bil amb coriandre i ceba envinagrada

Habitas baby estofadas a la catalana con butifarra del Perol 10€ 18€
Favetes baby estofades a la catalana amb butifarra del Perol Huevos estrellados ecológicos con chipirones a la andaluza 16€

Ous estrellats ecològics amb xipirons a l'andalusa

14€ 23€Tataki de atún de almadraba, crema de aguacate y salsa de
tomate seco
Tataki de tonyina d'almadrava, crema d'alvocat i salsa de
tomàquet sec

8€
Croquetas hechas en casa / Unidad /Croquetes casolanes Unitat 2,5€

“Mongetes del Ganxet” salteadas con chipirones 16€
Mongetes del ganxet saltejades amb calamarsets

Canelón de pato rustido con bechamel trufada 12€ 19€
Canelons farcits d'ànec rostit amb beixamel de tòfones

Pisto de verduras con huevo frito ecólogico y jamón ibérico 8€ 14€
"Pisto" de verdures amb ou fregit ecològic i pernil ibèric

IVA incluido / IVA inclòs IVA incluido / IVA inclòs
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