ENTRANTS I COSETES PER PICAR
Coca de pa torrat amb tomàquet i oli d'oliva verge extra… 3,90

Anxova de l’Escala amb oli d’oliva verge extra i pebre … 3,40
Pernil Ibèric de gla D.O. Jabugo … 21,50
Coca de roast beef amb figues i Parmesà … 8,50
Croqueta de pernil de Jabugo feta a casa … 2,70
Croqueta de rostit de pollastre feta a casa … 2,70
Patates braves un toc picants by Informal … 8,50
Cocotte de verdures ecològiques de tardor en diferents coccions ... 16,50
Saltejat de bolets de temporada, botifarra de Perol i ou a baixa temperatura … 21,50
Tàrtar de tonyina vermella, ou fregit, crema de patata fumada i alga nori … 22,50
Guisat de rovellons amb patates i Jabugo … 18,50

ARROSSOS
Arròs sec de bou de mar, piparres i emulsió del seu coral … 21,50
Arròs sec de Rib Eye, trompetes de la mort i romesco … 28,50
Arròs cremós de ceps a la brasa i Parmesà ... 22,50

PEIX I MARISC DE LA COSTA
Calamar de potera farcit de peus de porc, tàperes i romesco … 22,50
La nostra selección de peix de Llotja es pot servir:
a la brasa de carbó amb oli d’oliva verge extra i verduretes … 27,50
a la basca amb oli d’all i bitxo, patata i pebrots del Piquillo … 27,50
Rap amb oliva negra, patates al forn i salsa de bruixes (Min. 2 pax.) … 23,50

LA NOSTRA SELECCIÓ DE CARNS
Tàrtar de filet de vedella 100% ecològica a la nostra manera amb ou ferrat de Calaf ... 22,50
Filet de vedella ecològica de Girona a la brasa con cansalada ibèrica, figues i brioix … 24,50
Rib eye a la brasa de carbó, patates hasselback, cebetes i pebrots del Piquillo … 29,50
Fricandó de vedella amb bolets de tardor … 18,50

PETITS GRANS PLAERS
Coulant de xocolata al 75% de cacau amb gelat de canyella i cafè ... 9,50

Tiramisú, pinyons, reducció de Grappa i cafè … 8,50
Flam de formatge fresc amb coulis de figues i figues naturals ... 8,50
Assortiment de gelats ... 6,50

