
—  TAPES  —
Les nostres patates braves
Nuestras patatas bravas

4,95 €(V)

Bombes de patata, carn, salsa brava i all i oli (3 uts.)
Bombas de patata, carne, salsa brava y “all i oli” (3 uds.)

6,95 €

Pa de coca amb tomàquet i oli d'oliva verge
Pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen

2,30 €(V)

Pernil ibèric D.O. Guijuelo (70g)
Jamón ibérico D.O. Guijuelo (70g)

14,95 €

Formatge manxec d'ovella en oli d'oliva
Queso manchego de oveja en aceite de oliva

9,90 €(V)

Llagostins fregits amb salsa xipotle
Langostinos fritos con salsa chipotle

9,85 €

Camembert fregit amb salsa de fruits vermells (3 uts.)
Camembert frito con salsa de frutos rojos (3 uds.)

8,90 €(V)

Musclos a la marinera
Mejillones a la marinera

8,90 €

Ous ferrat amb patates i pernil ibèric
Huevos fritos con patatas y jamón ibérico

11,90 €

Xipirons a l'andalusa
Chipirones a la andaluza

9,90 €

Pop a la gallega amb patata i pimentó
Pulpo a la gallega con patata y pimentón

12,95 €

Crocant de pollastre amb maionesa de curri
Crocante de pollo con mayonesa de curry

9,70 €

Nachos, cheddar, jalapeños, guacamole i "pico de gallo"
Nachos con cheddar, jalapeños, guacamole y "pico de gallo"

7,90 €(V)

Pebrots de Padró fregits amb sal negra
Pimientos de Padrón fritos con sal negra

6,80 €(V)

Croquetes casolanes de pollastre (4 uts.)
Croquetas caseras de pollo (4 pcs)

7,80 €

Croquetes casolanes de pernil (4 uts.)
Croquetas caseras de jamón (4 uds.)

7,80 €

Cassoleta de gambes amb alls i carxofes
Cazuelita de gambas al ajillo con alcachofas

10,90 €

Broquetes de pollastre amb arròs de verdures
Brochetas de pollo con arroz de verduras

9,70 €

Aletes de pollastre cruixents amb salsa de sèsam
Alitas de pollo crujientes con salsa de sésamo

8,90 €

Graellada de verdures a la planxa amb salsa romesco
Parrillada de verduras a la plancha con salsa romesco

8,20 €(V)

—  PLATS  —
Crema de verdures del dia
Crema de verduras del día

5,95 €(V)

Ous ferrat amb patates i xoriço de La Rioja
Huevos fritos con patatas y chorizo de La Rioja

9,80 €

Pollastre a la planxa amb patata al caliu
Pollo a la plancha con patata al caliu

13,90 €

Secret ibèric a la planxa amb verduretes
Secreto ibérico a la plancha con verduritas

14,90 €

Entrecot de vedella a la planxa amb patates
Entrecot de ternera a la plancha con patatas

14,90 €

Salmó a la planxa amb salsa asiàtica, patates i 
verdures
Salmón a la plancha con salsa asiática, patatas fritas y 

verduras

14,95 €

—  HAMBURGUESES  —
Burger de vedella amb formatge, bacó, ceba i patates 
fregides
Burger de ternera con queso bacón, cebolla y patatas fritas

9,50 €

Hamburguesa americana amb bacó, formatge, 
cogombrets, maionesa de mostassa i patates fregides
Hamburguesa americana con bacon, queso, pepinillos, 

mayonesa de mostaza y patatas fritas

10,80 €

Veggie burger (pebrot vermell escalivat, formatge de 
cabra, ruca i maionesa) amb patates fregides
Veggie burger (pimiento rojo escalivado, queso de cabra, 

rúcula y mayonesa) con patatas fritas

10,80 €(V)

Burger de pollastre amb formatge, bacó, ceba i patates 
fregides
Burger de pollo con queso, bacón, cebolla y patatas fritas

9,50 €

—  AMANIDES  —
Amanida set verds amb crostons
Ensalada siete verdes con picatostes

7,95 €(V)

Amanida de formatge de cabra amb ruca, taronja i 
codony
Ensalada de queso de cabra con rúcula, naranja y membrillo

9,30 €(V)

Tomàquet amb ventresca de tonyina en oli d'oliva
Tomate con ventresca de atún en aceite de oliva

9,90 €

Daus de salmó marinats amb salsa de soia
Dados de salmón marinados con salsa de soja

9,70 €

__    MENÚ DEGUSTACIÓ    __

24,90 € PER PERSONA
MÍNIM 2 PERSONES

Tapes a compartir

—  POSTRES  —
Coulant de xocolata amb oli d'oliva i sal
Coulant de chocolate con aceite de oliva y sal

6,90 €(V)

Pastís de formatge amb salsa de fruits vermells
Tarta de queso con salsa de frutos rojos

6,50 €(V)

Tatín de poma amb gelat de vainilla
Tatín de manzana con helado de vainilla

6,90 €(V)

Gelat de xocolata o vainilla
Helado de chocolate o vainilla

4,90 €(V)

Profiterols amb nata i xocolata calenta
Profiteroles con nata y chocolate caliente

4,90 €(V)

Tiramisú
Tiramisú

5,90 €(V)

 Tomàquet amb ventresca de tonyina en oli d'oliva
Tomate con ventresca de atún en aceite de oliva

Pernil ibèric D.O. Guijuelo
Jamón ibérico D.O. Guijuelo

Pebrots de Padró fregits amb sal maldon
Pimientos de Padrón fritos con sal maldon

Llagostins fregits amb salsa xipotle
Langostinos fritos con salsa chipotle

Secret ibèric a la planxa amb verdures
Secreto ibérico a la plancha con verduras

Mínim dues persones i tapes a compartir
El menú es mínimo para dos personas y las tapas son a compartir

PER ACOMPANYAR AQUEST 
MENÚ ELS RECOMANEM:

(V) Plats vegetarians

SANGRIA DE VI O CAVA 18,50 €

I.V.A. INCLÒS . INCREMENT DEL 10 % TERRASSA. 
CUINA DE MERCAT MEDITERRÀNIA

SERVEI DE CUINA PERMANENT DE 12:00 A 00:00 HORES

(Divendres i dissabte fins a 01:00 hores)
ELS NOSTRES PLATS PODEN INCLOURE AL•LÈRGENS MAJORS O 

TRACES EN ELLS


