Postres
Suc de taronja natural 4,65 €
Zumo de naranja natural
Gelats i sorbets Helados y sorbetes 4,90 €
Crema catalana caramel·litzada, fruits vermells
i crostons de brioix 4,90 €
Crema catalana caramelizada, frutos rojos
y picatostes de brioche
Cremós de iogurt amb mango i gelat de maduixes 4,90 €
Cremoso de yogur con mango y helado de fresas
Pastís de poma amb gelat de vainilla
i nous caramel·litzades 5,50 €
Tarta de manzana con helado de vainilla
y nueces caramelizadas
Barcelona Cheesecake amb fruits vermells 5,50 €
Barcelona Cheesecake con frutos rojos

Còctels / Cócteles

Xocolates
Chocolates
Fondue de xocolata
amb fruites de temporada preparades 5,50 €
Fondue de chocolate
con frutas de temporada preparadas
Coulant de xocolata negra 70%
amb gelat de dolç de llet 5,50 €
Coulant de chocolate negro 70%
con helado de dulce de leche

8,00 €

Bloody Mary
Dry Martini
Negroni
Mojito
Caipirinha
Daiquiri
Whisky sour
Margarita
Cosmopolitan
Piña Colada
Sex on the beach
Bellini

Smoothies
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4,50 €
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Piña Colada
Maduixa Fresa
Mango
Passion Yuzu

Vermuteria
Olives Amanida Aceitunas Amanida 2,90 €
Anxoves del Cantàbric “00” 8,40 €/ 4f
Anchoas del Cantábrico “00”
Seitons en vinagre Boquerones en vinagre 4,90 €
Salmó marinat Salmón marinado 4,90 €
Formatge curat Queso curado 4,90 €

Del mar
Musclos al vapor Mejillones al vapor 6,50 €
Navalles a la planxa Navajas a la plancha 7,90 €
Gambes amb allada Gambas al ajillo 9,50 €
Pop a la gallega Pulpo a la gallega 11,90 €
Gambes vermelles a la sal Gambas rojas a la sal 12,50 €

“Ensaladillas”
Ensaladillas
"Ensaladilla" russa amb ventresca de tonyina 4,90 €
Ensaladilla rusa con ventresca de atún
Escalivada amb formatge de cabra 4,90 €
Escalivada con queso de cabra
Salpicó de marisc Salpicón de marisco 6,50 €
"Ensaladilla" de tomàquet i formatge fresc 6,50 €
Ensaladilla de tomate y queso fresco
"Ensaladilla" d'alvocat, tomàquet i cogombrets 6,50 €
Ensaladilla de aguacate, tomates y pepinillos

Tapes & fritures
Tapas & frituras

Sandvitxos & Burgers
Sándwiches & Burgers

Coca de Folgueroles amb tomàquet de penjar i O.O.V.E 1,90 €
Coca de Folgueroles con tomate de colgar y A.O.V.E
Pernil ibèric de gla Jamón ibérico de bellota 9,90 €
Assortiment d'embotits ibèrics de gla 10,90 €
Surtido de embutidos ibéricos de bellota
Croquetes meloses de pernil ibèric 7,60 €/ 4u
Croquetas melosas de jamón ibérico
Patates braves Patatas bravas 4,90 €
Albergínia fregida amb mel i soia 4,90 €
Berenjena frita con miel y soja
Pebrots de Padrón amb flor de sal 5,50 €
Pimientos de Padrón con flor de sal
Truita de patates i ceba amb pernil ibèric 5,50 €
Tortilla de patatas y cebolla con jamón ibérico
Seitons fregits Boquerones fritos 6,90 €
Calamars a l'andalusa amb maionesa "llima-llimona" 7,50 €
Calamares a la andaluza con mayonesa lima-limón
Ous de corral estrellats amb patates i pernil ibèric 7,50 €
Huevos de corral estrellados con patatas y jamón ibérico

CLUB SANDWICH 9,50 €
CRISPY CHICKEN 10,50 €
pit de pollastre cruixent amb guacamole, maionesa, enciam i tomàquet
pechuga de pollo crujiente con guacamole, mayonesa, lechuga y tomate
CLÀSSICA 10,90 €
hamburguesa amb ceba, cogombrets, maionesa, enciam i tomàquet
hamburguesa con cebolla, pepinillo, mayonesa, lechuga y tomate
CHEESEBURGER 11,50 €
hamburguesa amb formatge brie, cheddar, ceba, maionesa, enciam i tomàquet
hamburguesa con queso brie, cheddar, cebolla, mayonesa, lechuga y tomate

Pizzes Pizzas
GOOD FIGURE 9,90 €
Mozzarella, carbassó, albergínia, pomodoro i ceba
Mozzarella, calabacín, berenjena, pomodoro y cebolla
4 FORMATGES 4 QUESOS 10,50 €
Mozzarella, taleggio, gorgonzola i parmigiano reggiano
Mozzarella, taleggio, gorgonzola y parmigiano reggiano

Peix Pescado

Cassoletes
Cazuelitas
Bacallà a la llauna amb mongetes de Santa Pau 7,90 €
Bacalao “a la llauna” con judías de Santa Pau
Cua de bou estofada Rabo de buey estofado 8,90 €
Daus de filet de bou amb allada 11,50 €
Dados de solomillo de buey al ajillo
Tall de mitjana de bou a la brasa 11,90 €
Taco de chuletón de buey a la brasa

Arrossos Arroces
Paella de pollastre amb verdures de temporada 15,90 €
Paella de pollo con verduras de temporada
Arròs fosc de l'Empordà 16,50 €
Arroz "fosc" del Empordà
Paella de peix i marisc 16,50 €
Paella de pescado y marisco
Arròs caldós de llamàntol 21,00 €
Arroz caldoso de bogavante

IBÈRICA 12,50 €
Mozzarella i pernil ibèric de gla
Mozzarella y jamón ibérico de bellota
DIVINUS 11,50 €
Mozzarella, tonyina, ceba i olives
Mozzarella, atún, cebolla y aceitunas
MARGARITA 9,50 €
Mozzarella, pomodoro i orenga Mozzarella, pomodoro y orégano

Amanides & pastes
Ensaladas & Pastas
Cèsar amb pollastre cruixent i encenalls de parmesà 9,50 €
César con pollo crujiente y virutas de parmesano
Tomàquet amb ventresca de tonyina i ceba tendra 9,90 €
Tomate con ventresca de atún y cebolleta
Tèbia de formatge de cabra, bacó, pinyons i vinagreta
de mostassa 8,90 €
Tibia de queso de cabra, beicon, piñones y vinagreta
de mostaza
Amanida de pasta amb llagostins, salmó fumat i daus
de formatge payoyo 9,90 €
Ensalada de pasta con langostinos, salmón ahumado
y dados de queso payoyo
Spaghetti amb salsa carbonara ibèrica, espàrrecs verds
i encenalls de parmesà 11,50 €
Spaghetti con salsa carbonara ibérica, espárragos verdes
y virutas de parmesano

Salmó teriyaki amb verdures de temporada 15,90 €
Salmón teriyaki con verduras de temporada
Llobarro amb samfaina Lubina con pisto 16,90 €
Tataki de tonyina amb guacamole, sèsam
i salsa de miso i soia 18,50 €
Tataki de atún con guacamole, sésamo y salsa de miso y soja

Carns Carnes
Pallarda de pollastre a la graella amb ruca, parmesà
i pesto de tomàquet sec 11,90 €
Pallarda de pollo a la parrilla con rúcula, parmesano
y pesto de tomate seco
Entrecot de vedella a la graella 17,50 €/ 300gr
Entrecot de ternera a la parrilla
Filet de porc embolicat en cansalada, salsa de mostassa antiga
i patates gratinades 15,90 €
Solomillo de cerdo envuelto en panceta,
salsa de mostaza antigua y patatas gratinadas
Filet de bou a la graella amb salsa Cafè de París 21,50 €
Solomillo de buey a la parrilla con salsa Café de París

*En cas d'intolerància o al·lèrgia alimentària comuniqui-ho al nostre personal
*En caso de intolerancia o alergia alimentaria comuníquelo a nuestro personal
I.V.A. Inclòs / I.V.A. Incluido

