Lounge Bar

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.

Tapes
Pa de coca			

4,50 €

Torrat, amb tomàquet i oli d’oliva verge extra

Pernil ibèric d’aglà (80 g) 		

23,50 €

D.O. Dehesa de Extremadura

Magret d’ànec curat (50 g) 		

12,50 €

Anxoves de l’Escala El Xillu		

13,50 €

amb olives farcides d’anxova

Formatge Fermió

12,50 €

amb pa carasau

Croquetes de pernil ibèric		

9,50 €

Selecció del xef
Tataki de tonyina		

15,50 €

amb gerds i coliflor envinagrada

Minibol d’amanida 		

5,50 €

Ruca, bulb de fonoll, remolatxa i pera

Amanida de patata i pebrots del piquillo

12,50 €

amb ventresca de tonyina

Sandvitxos i hamburgueses
Sandvitx de carn curada de vaca 		

12,00 €

amb formatge Roques Blanques

Sandvitx vegetal		

10,00 €

Carbassó, tomàquet confitat, olivada i formatge de cabra

Hamburguesa de vedella de Girona

18,50 €

Bacó, ceba confitada, formatge edam, enciam i tomàquet

Hamburguesa de tonyina		

17,50 €

Alvocat, tomàquet sec, mizuna i sisho verd

Donburi bowls
Donburi de tofu

16,50 €

Arròs, alvocat, edamame, cogombre, umeboshi,
sèsam negre i shichimi togarashi

Donburi d’hummus de cigrons 		

15,50 €

Arròs, goma wakame, tomàquet confitat,
olives de Kalamata, tomàquets cherry i ceba tendra

Donburi de tonyina marinada

19,50 €

Arròs, col fermentada, verdures i sèsam

Donburi de salmó		

19,50 €

Quinoa, raifort, ruca i remolatxa

Donburi de pollastre 		

16,50 €

Arròs, carbassó a la brasa i canonges

Sandvitxos infantils
Biquini de pernil dolç i formatge 			

8,00 €

Sandvitx de truita, tomàquet i enciam 		

8,00 €

Mini de fuet			

8,00 €

Mini d’espatlla ibèrica d’aglà		

10,00 €

Postres
Tall de gelat thai			

6,50 €

Mousse gelada de coco i alfàbrega, llima, iuzu i gingebre

Xurros 			

6,50 €

amb xocolata calenta i escuma de nata anisada

Tacos dolços 			

6,50 €

amb mole de xocolata amb llet especiada
i mousse de blat de moro

Barreta de xocolata blanca amb nous pacanes

6,50 €

Brownie de xocolata blanca, mousse de nous pacanes
i caviar cítric

Gelats i sorbets			
Gelats: xocolata, vainilla, vainilla amb cookies
i llet merengada
Sorbets: llimona, gerd, maduixa, fruita de la passió
i mango

Si necessita més informació sobre els al·lèrgens de la carta,
si us plau, contacti amb un membre de l’equip. IVA inclòs

6,50 €

