SG
CÉSAR MEXICAN STYLE Pollastre enchilado, parmesà, fesols, guacamole,
pico de gallo, salsa cesar, blat de moro, llima i ceba crunch
SALMONITA Salmó marinat, els seus ous, algues cruixents, pico de gallo,
formatge cabra, guacamole, xips d'olives, nous i vinagreta cítrica
VEGGIE CRUNCH Xips carxofa, ametlles, Xerris, sèsams, olives Kalamata,
salsa romesco i hummus persa
BRAVES Patates acabades de recollir amb la salsa de l'àvia Catalina SG
XIPS De carxofes amb cruixents de pernil ibèric i salsa romesco SG
POP A la Gallega amb "cachelos" i pebre vermell de la Vera SG
SALMÓ Marinat nostre, els seus ous, formatge de cabra i culis mango SG
TIRES De bacallà amb salsa romesco SG
XOCOS A l'andalusa amb maionesa de llima i coriandre SG
GFC Fingers de pollastre amb salsa barbacoa casolana
SG
MAR Salmó marinat nostre, nous, formatge cabra, brots i guacamole
HORT Samfaina a l'allet, formatge de cabra gratinat i oli alfàbrega
MUNTANYA Bolets a la crema, parmesà gratinat i textures d'oliva negra
JARDÍ Humus persa, carxofes crunch, samfaina i sèsams
ROSTIT Meloses de pollastre rostit i pernil ibèric amb salsa brava SG
SUAUS D’albergínia i formatge cabra amb melmelada tomàquet SG
FALAFELS Vegans cruixents amb salsa guacamole SG
EXPLOSIONS De sípia de costa amb salsa allioli negre
(extra coqueta + 1,40 €)

7,60 € XISTORRA de navarra
PERNIL bodega
8,70 € BOLETS i parmesà
SG
8,20 € CALDOS arròs caldós de marisc, closques i sèpia
NEGRITO arròs melós amb allioli casolà
BACALLA arròs melós amb bacallà de bacallaneria, carxofes i cloïsses
5,40 € VEGÀ arròs melós amb carxofes, bolets, bròquil i pèsols
8,70 € MUNTANYA arròs melós amb costelló, butifarra negra, del perol i bolets
11,60€ SEC De pescadors amb peix de llotja i marisc (min 2 pers)
10,50€ PACK DUO ARRÒS Tria dues racions del teu arròs favorit,
10,00€ beguda i postres de carta que més t'agradin
9,70 €
SG
9,00 €
BANANA CAKE Especiat amb aromes de canyella i culis de mango
CHEESECAKE Al estil Basc amb melmelada casolana de maduixes
9,40 €
TARTA XOCO 2.0 Xocolata negra Equador, praliné d'avellana i xips
7,80 €
INFUSIÓ ANTIOX Suc Refrescant natural de fruits vermells i cítrics
8,10 €
(2-3pers)
8,30 €
MAR Xocos, Pop a la gallega, tires de bacallà amb romesco i 4u
6,20 € Explosions de sípia amb allioli negre
5,80 € VEGANO Xips de carxofa amb romesco, 4 Falafels amb guacamole,
5,80 € Quesadillas veggie i Coca hort
6,20 € MUNTANYA Garlic Fried Chicken amb salsa BBQ, 4 Croquetes de rostit
amb salsa, Ous estrellats xistorra i coca muntanya

8,70€
8,70€
8,70€
13,50€
13,90€
14,90€
13,50€
14,90€
14,90€
34,90€

4,30 €
4,30 €
4,30 €
3,20 €
32,90€
29,90€
30,90€

