
La
nostra
carta.

Us oferim una proposta 
gastronòmica que, sens dubte,

no us deixarà indiferents.



La nostra cuina delectarà 
tots els vostres sentits, 
complementant i unint 

totalment el subtil, 
l'harmònic, l'elegància 

i el gustós.

Un espai
on compartir,
desconnectar
i gaudir
de la cuina
mediterrània.



Ensaladilla russa  
D’ou ferrat 6,50€

Guacamole Oaxaca 
Totopos i pico de gallo 10,50€

Hummus d'albergínia
Al teriyaki  7,50€

Crudité de carbassó
Tomàquet sec, ametlles torrades, parmesà i tòfona  13,50€

Salmorejo
Tomàquet escalivat, gelat de tomàquet i sardina fumada 9,00€

Poti-poti de bacallà
Patata, all i oli d’olives i piparra 8,00€

Amanida amb salsa
Tzatziki
Sticks de brie fregits i bacó caramel·litzat 11,00€ 

Burrata
Chutney de tomàquets i pesto 14,00€ 

Braves
Escalivades 6,50€ 

Camembert fos
Xurros de patata trufada i melmelada de ceba 15,00€

Compartir
és viure
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Bunyols Popeye
Espinacs, mozzarella i all i oli de mel 7,00€

Croquetes
“El Mini” (6 un) 12,00€ 

Chicken kellogg’s
Tires de pollastre arrebossat amb kellogg’s i
maionesa de soja 9,00€

Seitons fregits
Llima, chutney de tomàquet i espècies mediterrànies 10,00€ 

Cocotte de musclos
A la brasa 9,00€

Tàrtar de salmó marinat
Alvocat i gelat de sèsam 14,00€

Steak tàrtar de vedella
Mantega fumada i pa d’olives 17,00€

Truita melosa
Patates, ceba i pernil ibèric de glà 10,00€

Viure
és compartir
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Ratatouille 
Xapata de forner amb olives de Calamata, Verduretes i brie 12,00€

Suculent
Xapata, Pernil ibèric, motzzarela, i pesto rosso de festucs 12,00€ 

Bacon-Kini
Brioix, Cheddar, mozzarella i bacó caramel·litzat 8,00€ 

Mallorquí Ensaïmada
Ensaïmada caramel·litzada, Sobrassada de mallorca
i formatge de Maó 9,50€

Pepitu
Brioix, Bistec de vedella, pebrot caramel·litzat, Chimichurri medi-
terrani i salsa de carn del xef. 12,00€

Crick-crack chicken
Xapata, sticks de pollastre amb kellogg’s, guacamole, cheddar i 
chipotle 10,00€

Burger BLT
Briox, hamburguesa de 140Gr  cheddar, bacó caramel·litzat, 
enciam, tomàquet, ou ferrat, maionesa i mostassa de Dijon 15,00€ 

Plumeta
Xapata, Pluma 100% Duroc , crema de ceps, ceba, mozzarella i 
tòfona 19,00€ 

Porca bun
Brioix, Papada confitada lacada amb hoisin, ceba morada, col envi-
nagrada amb mostassa i crema de cacauet. 12,00€ 

Els
PaMini’s
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que un dia és un dia

Del mar a la taula
 
Salmó caramel·litzat Soja, arròs basmati i cacauets  16,00€
  
Pota de pop Parmentier de patates xips i ‘Mojo verde’  23,00€

Parpatana de tonyina Balfego a la brasa 30,00€

De la terra Llescat i servit amb llosa

Pluma de porc Duroc  26,00€

Filet de vedella (250 gr)  28,50€

Magret d'ànec 5 Aglans (300 gr)  24,50€

Entrecot
De vaca madurada sense os 26,00€ 

Txuletón de vaca madurada (1,200kg)  110,00€ (Recomanat per a dues persones)

Per acompanyar
  
Chimichurri mediterrani 2,00€
Pesto 2,00€
Salsa del Xef: Mel, fons de vaca madurada i mostassa fumada 3,50€
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Arròs del senyoret
Gamba vermella, musclo, calamar de costa i llobarro 19,00€

Arròs de verdures
de temporada 14,00€

Arròs de pollastre
Teriyaki i foie. 25,00€

Arròs de magret d'ànec
5 aglans i garrofó 22,00€

Arròs del carnisser
Costella, pluma, botifarra,ceba tendra, prunes seques i bolets  21,00€

Fideuà del senyoret
Gamba vermella, musclo, calamar de costa i llobarro 19,00€

Arrossos
Bestials

Disponibles per endur

Recollida de 13h a 14h i de 15h a 15.30h

S’aplicarà un 10% de descompte

Fiança de 20€ per paella
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Mini Dràcula 5,50€

La cafetera
Escuma de Baileys, gelat de cafè amb llet i Yayitas 6,50€

Tatin de poma a la brasa
Gelat d’Idiazabal i bacó caramel·litzat 7,50€ 

Pastís de llimona
I merenga cremada de llima 6,50€

Pastís de formatge brie
Amb sorbet de gerds 7,00€

Pastís de Ferrero Rocher 7,00€

Trufes
De xocolata i cacau 6,50€

Maduixots
Marinats i Chantilly de Bayleis 6,50€

Coulant
De xocolata negre 6,50€
 
Sorbets i gelats
Artesans 6,50€ 

Les postres
casolanes


