
Assortit d’olives  3.20€
Platet de Pernil del cal Rovira (50gr) amb picos (G) 10.20€

Anxoves del Cantàbric “00”  (4 filets) (P)  9.40€
Les braves de la Gurme (P,O) 4.80€

Bunyols de bacallà d’Islàndia (4u) (G,L,P,O) 5.20€
Croquetó de pollastre rostit i pernil ibèric (unitat) (G,L,O)  3.40€

Calamars a la romana amb allioli (P,G,O) 9.40€
Miniburguer de filet de vedella amb formatge i patates (G,M,L,SM) 3.80€

PER ENTRETENIR

Foie micuit de la Gurme amb brioix i poma (G,L) 12.50€
Burrata amb tomàquet sec, oli d’alfàbrega i olivada de Kalamata (L)  7.40€

Xips de carxofa 6.60€
Tomàquet confitat amb encenalls de parmesà, alfàbrega i olivada de Kalamata (L) 6€

Cigrons amb bacallà i muselina d’alls 7.10€
Ous trencats amb sobrassada de cal Rovira (O) 9.50€
Arròs de carxofa I calamar amb allioli  (P,C,O) 10.50€

Tàrtar de tonyina vermella Balfegó amb soja i pipes (P,S,F) 17.20€
Tataki de tonyina vermella Balfegó amb emulsió de soja i mel i sèsam (P,S,SM) 18.60€

Steak tàrtar de filet de vedella a la nostra manera (tallat a mà) (M) 14.90€
Bikini de porros confitats amb tartufatta i brie (G,L)  7.20€

Taco al Pastor de costella de porc ibèric (G,O) 8.90€
Bocata de Pastrami de Wagyu (G,O,M) 7.80€

Sipionetes a la planxa amb all i julivert i un toc d’allioli (P, O) 12.50€
Pluma ibèrica amb parmentier de patata i chimichurri 12.90€

Costella de vaca a baixa temperatura amb puré de carbassa (SF) 17.50€
Fricandó de Rubia Gallega amb trompetes de la mort (G) 10.20€
Cruixent de peu de porc amb codonyat i mostassa (M)  10.10€ 
Mitjana de bou (300g) a la pedra amb patates rosses 22.80€ 

TAPES I PLATILLOS

LES POSTRES

Coulant de cacauet (CC,L,O) 6.60€
Farcellets de full i crema (4u) (G,L,O)  4.20€

Torrija flambejada amb licor de canya i gelat de vainilla (G,L,O) 5.70€
Catànies de Vilafranca  (8 u.)  (L,F) 4.00€

Koka de vidre amb xocolata oli i sal (G) 3.00€
Escuma de iogurt amb sorbet de llimona i toffee (L) 4.00€

Gelat (2 boles al gust) (L) 4.00€

AL.LÈRGENS: Gluten (G), Làctics (L), Peix (P), Soja (S), Ou (O), Api (A), 
Crustacis (C), Cacauet (CC), Fruits secs (F), Mostassa (M), Sulfits (SF), 
Tramusos (T), Moluscs (ML), Sèsam (SM)

Koka de vidre amb tomàquet i oli d’oliva verge (G) 3.00€
Patates rosses casolanes 3.20€

PER ACOMPANYAR


