Tapes

Tonyina Balfegó

Anxoves del Cantàbric 00 amb oli d’oliva (4 un)
Seitó amb vinagre

(3 un)

Bunyols de morro de bacallà(4 un)

13,90 €
12,00 €

Tallarines de tonyina vermella amb menta i gingebre

26,90 €

Tartar de tonyina vermella

28,00 €

12,90 €

“Tataki” de tonyina vermella

26,50 €

Tonyina brasejada amb avocat, tomàquet i reducció
de soja y sake

28,90 €

5,95 €

Braves a l’all negre
Formatge manxec
Pernil ibèric de gla Joselito DO Guijuelo

(1/2 ració) 14,50 € / 18,90 €

Carns

(1/2 ració) 16,50 € / 28,90 €

Sardina fumada amb tomàquet confitat(2 un)
Croquetes ibèriques “100% fetes a mà”(4 un)

12,00 €
9,90 €
16,50 €

Calamars a l’andalusa

Filet de vedella

32,90 €

Entrecot de bou

28,90 €

Espatlla de cabrit a baixa temperatura amb salsa d’ametlla

38,80 €

Entrecot de wagyu premium 360 gr

Entrants
Peixos

Carpaccio de gamba vermella

28,90 €

Anguila brasejada sobre llit de patata

24,90 €

Orada al forn amb patata “panadera”

Tartar de vedella

26,50 €

Llobarro a la sal o a la planxa

Daus de filet de vedella a l’allet

24,00 €

Salmó al forn amb llet de coco

Pèsols saltejats amb sipions i mousse d’all negre

21,90 €

Llenguado a la planxa

Pebrots del “piquillo” farcits de carn (2 un)

11,00 €

Pop Gaudim amb parmentier

25,00 €

Calamars saltejats amb mongetes del ganxet i all I oli

18,60 €

Gambes a l’allet

24,90 €

Amanida de tomàquet, mozzarella i alfàbrega fresca

14,90 €

Amanida de formatge de cabra caramelitzat

15,30 €

Amanida verda de temporada

12,50 €

6 o 12 ostras Gillardeau

160,00 €

(El preu del peix varia segons mercat)

40,00 € / 65,00 €

p/m
‘
‘
‘

Arrossos
El preu de l’arròs és per persona, mín 2 persones (els arrossos es poden fer sense
gluten)

De marisc (sèpia, musclos, cloïsses i gambes)

24,00 €

De Llamàntol, gamba vermella i escamarlans

p/m

D’arròs negre amb sipions i gamba vermella

35,00 €

De pollastre i verdures

22,90 €

De bolets

22,00 €

De verdures de temporada

20,90 €

De xai amb pollastre

35,00 €

