
Li ve de gust prendre una copa? Amb la nostra
exclusiva selecció de vins i licors, que podrà
complementar amb una gran varietat de tapes
inspirades en la cuina catalana, només haurà
de pensar a relaxar-se i passar una bona estona.

LOUNGE BAR

Si necessites més informació sobre els al·lèrgens de la carta,  
si et plau, contacta amb un membre de l’equip. IVA inclòs. 

TAPES
Olives
Varietat grossal i de Kalamata

  5,50 €

Pa de coca
torrat, amb tomàquet i oli d’oliva verge extra

  5,50 €

Pernil ibèric de gla (80 g)   26,50 €

Anxoves de l’Escala El Xillu
amb olives farcides d’anxova

     14,50 €

Formatge Fermió
amb pa carasau

  12,50 €

Ceviche de cloïsses en conserva
amb llet de tigre de llima i alga goma wakame

   20,00 € 

SELECCIÓ DEL XEF
Amanida de tomàquets
amb envinagrats, olives negres i piparres

12,50 €

Tataki de tonyina 
amb alvocat brasejat i mango

       22,50 €

Salmó fumat Carpier & vodka i remolatxa (60 g)
amb puré de remolatxa i oli de tòfona

       22,50 €

Croquetes de pernil ibèric 10,50 €

Caneló fred
d’albergínia escalivada i cranc amb vinagreta  
d’escalunyes, tomàquet semisec i olives negres

18,50 €

Pollastre fregit
amb maionesa de mole poblano

14,50 €

SANDVITXOS I HAMBURGUESES
Sandvitx mallorquí
amb sobrassada i formatge de Maó

   12,00 €

Sandvitx vegetal 
de carbassó, formatge brie i pesto

   10,00 €

Hamburguesa de vedella de Girona
amb bacó, ceba confitada, formatge edam,  
enciam i tomàquet

     18,50 € 

Pepito de filet de vaca 
amb pebrots verds fregits i ceba confitada 

   16,50 € 

Brioix
amb ànec confitat, ceba envinagrada i salsa hoisin

 16,50 € 

DONBURI BOWLS
Donburi de tofu  
amb arròs, tofu fumat, tomàquet confitat,  
cirerols, cogombre i ruca. Pesto d’anacards  
i olives de Kalamata

18,50 €

Donburi vegetal  
amb arròs i llenties, espàrrecs verds, edamame,  
remolatxa, espinacs tendres i canonges.  
Vinagreta de mostassa

18,50 €

Donburi de tonyina
amb arròs, tonyina marinada, pebrot vermell  
i albergínia escalivada, ruca i ceba tendra.  
Vinagreta d’alls tendres i avellanes torrades

26,00 €

Donburi de salmó 
amb quinoa, salmó fumat, espàrrecs verds,  
bulb de fonoll i espinacs tendres. Salsa de miso

26,00 €

Donburi de pollastre
amb arròs, pollastre a la brasa, col fermentada,  
ceba escalivada, ceba tendra, cirerols i canonges.  
Vinagreta oriental i sèsam torrat

 22,50 €

POSTRES
Brioix amb xocolata
amb compota d’albercoc i crema de vainilla

6,50 €

Tall de gelat de coco 
Crema gelada de coco, xocolata blanca i alfàbrega

6,50 €

Gofra de selva negra
Pa de pessic de cacau, cireres kirsh i chantilly 

6,50 €

Cassoleta de maduixes amb nata
Crema de maduixes, maduixes naturals  
i chantilly de xocolata blanca i vainilla

6,50 €

Gelats i sorbets
Gelats: Xocolata | Vainilla  
Vainilla amb cookies | Coco
Sorbets: Llimona | Gerd |Maduixa  
Fruita de la passió | Mango

6,50 €

SANDVITXOS INFANTILS
Mini d’espatlla ibèrica de gla    10,00 € 

Mini de fuet  8,00 €

Biquini de pernil dolç i formatge    8,00 €

Mini de pollastre a la brasa, enciam i tomàquet 8,00 €


