
 

 

 

 

 

Platets CdN 
 

Braves d'albergínia amb mel i formatge de cabra· 

Grills de patates fregides amb salsa brava · 

Bunyols de bacallà amb all i oli de tinta i codonyat ·

Tiradito  de corball amb guacamole

Cors de carxofa confitada amb anxoves, 

Foie micuit fet a casa · 11 € 

Croquetes XL de gorgonzola amb nous  (2 u) · 

Llauneta de llangonissa, fesols cruixents i calamarsets al punt de pesto · 

Bikini cruixent de peus de porc amb maionesa de  mostassa antiga

Pissarra de pernil ibèric amb coca de vidre · 

Verduretes al punt de brasa amb salsa de romesco  · 

Daus de garrinet lacats amb mel 

Raves de pollastre cruixent amb salsa de mostassa dolça · 

Llauneta de daus d’entrecot amb patates, foie i pedro ximenez ·

 

Plats CdN 
 

Pota de Pop a la llosa amb patata al caliu i all i oli 

Pollastre de corral desossat amb grills de patates fregides.

Braves d'albergínia amb mel i formatge de cabra· 6.3 €   

Grills de patates fregides amb salsa brava ·  5.2 € 

oli de tinta i codonyat ·7.9 € 

guacamole i cruixent de quicos · 8.5 € 

Cors de carxofa confitada amb anxoves, parmesà i olivada · 8 € 

Croquetes XL de gorgonzola amb nous  (2 u) · 4.1 € 

Llauneta de llangonissa, fesols cruixents i calamarsets al punt de pesto · 7 €

Bikini cruixent de peus de porc amb maionesa de  mostassa antiga·8.9 € 

Pissarra de pernil ibèric amb coca de vidre · 13.5 € 

Verduretes al punt de brasa amb salsa de romesco  · 7.5 € 

Daus de garrinet lacats amb mel i babaganuix · 9.2 € 

Raves de pollastre cruixent amb salsa de mostassa dolça · 7.2 € 

de daus d’entrecot amb patates, foie i pedro ximenez · 12 €  

Pota de Pop a la llosa amb patata al caliu i all i oli de pebre vermell. 21 € 

Pollastre de corral desossat amb grills de patates fregides. 10 € 
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