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

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
torrat, amb tomàquet i oli d’oliva verge extra

4,50 €

PERNIL IBÈRIC DE GLA (80 G) 24,50 €

LOMITO IBÈRIC (80 G)
DO Dehesa de Extremadura

16,50 €

ANXOVES DE L’ESCALA EL XILLU 
amb olives farcides d’anxova

13,50 €

FORMATGE FERMIÓ 
amb pa carasau

12,50 €

TERRINA DE MICUIT DE FOIE 
amb poma, pinyons i oli de canyella

16,50 €

POSTRES
PA AMB XOCOLATA
amb gelat d’oli d’oliva i sal

6,50 €

GOFRA DE CARROT CAKE  
amb cremós de formatge i taronja amarga

6,50 €

BOMBÓ DE PRALINÉ SUAU  
Praliné d’avellanes amb vainilla

6,50 €

BAKLAVA LEMON PIE
amb crema de llimona i merenga de marialluïsa

6,50 €

GELATS I SORBETS
Gelats: Xocolata | Vainilla | Vainilla amb cookies | 
Coco
Sorbets: Llimona | Gerds | Maduixa |  
Fruita de la passió | Mango

6,50 €

SANDVITXOS I HAMBURGUESES
SANDVITX DE PERNIL IBÈRIC 
amb formatge Tou dels Til·lers i tòfona

12,00 €

SANDVITX VEGETAL
amb espinacs, panses, pinyons  
i formatge de cabra

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

15,50 €

DONBURI BOWLS
DONBURI DE TOFU
Arròs, bulb de fonoll, ruca i cirerols.
Salsa pesto i anacards

16,50 €

DONBURI D’HUMMUS DE REMOLATXA
Arròs, remolatxa, bulb de fonoll, ceba tendra i 
endívia. Vinagreta amb comí i sèsam torrat

15,50 €

DONBURI DE TONYINA 
Arròs, tonyina marinada, cirerols rostits,
ceba escalivada, escarola, ceba tendra i olives 
negres. Salsa xató i avellanes torrades

19,50 €

DONBURI DE CEVICHE 
Arròs, corball marinat, blat de moro, ceba mo-
rada, pebrots i ceba tendra.
Llet de tigre de cumquat

19,50 €

DONBURI DE POLLASTRE
Arròs, pit de pollastre a la brasa, mongeta ver-
da, pastanaga, alvocat, mango, ruca i userda.
Salsa d’olives negres i pinyons torrats

16,50 €

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 €

LOUNGE BAR

SELECCIÓ DEL XEF
AMANIDA DE TOMÀQUET 
amb formatge tendre d’ovella i anxoves

12,50 €

MINIBOL D’AMANIDA VERDA 
amb cabdells, tomàquet confitat, ceba tendra,
ravenets i verdures envinagrades

6,00 €

TÀRTAR DE TONYINA 
amb kimchi de col i poma verda

17,50 €

TATAKI DE VENTRESCA DE SALMÓ 
amb crema de formatge, envinagrats i fulles 
anisades

15,50 €

CROQUETES DE PERNIL IBÈRIC 9,50 €

CANELÓ DE GALTA DE VEDELLA 
amb crema de formatge i oli d’alfàbrega

10,50 €

CUIXES DE GUATLLA 
lacades amb soja i mel de PGA

14,50 €


