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AMANIDES
Baskònia, amb ou dur, espàrrecs, tonyina i piquillos __ 4,70 €
Cèsar, amb pollastre, anxoves, parmesà i salsa Cèsar ___ 5,25 €
De pernil ibèric, burrata, tomàquets i vinagreta de mel ____ 4.70€
CARPACCIOS
De vedella amb vinagreta de llimona i encenalls de parmesà ___ 5,90 €
De bacallà amb pesto, ruca i parmesà ___ 4,35 €
Per PICAR
Patates braves amb salsa emergència 112 ___ 3,95 €
Croquetes casolanes: les que toquin ___ 1,20 unidad
Barretes de pollastre amb salsa barbacoa ___ 4,95 €
Calamars a l’andalusa amb maionesa de piquillos ___ 4,95 €
Ous estrellats amb patates, sobrasada ibérica y queso manchego ___ 5,25 €
Huevos estavellats amb patates, pernil ibèric i oli de trufa ___ 6,50 €
Ous estavellats amb patates i medalló de foie ___ 6,90 €
Patates Baskònia amb formatge havarti fos, piquillos i bitxo ___ 4,50 €
Truita de bacallà amb ceba i alls tendres ___ 5,25 €
Foie amb compota de préssec i torradetes ___ 7,90 €
Tàrtar de tonyina amb alls tendres i guacamole ___ 5,90 €
Pernil ibèric amb pan amb tomàquet ___ 9,50 €
Tonyina a la planxa amb verdures saltades i soja ___ 7,50 €
Calamars a la planxa amb all i julivert ___ 5,95 €
DE la NoSTRA BRASA
Aletes de pollastre ___ 5,50 €
Filet ibèric amb guarnició ___ 7,75 €
Secret ibèric amb guarnició ___ 8,75 €
Pop amb parmentier de patata i pebre vermell ___ 6,25 €
Musclos ___ 3,75 €
Torrada d’escalivada amb formatge de cabra ___ 4,95 €
Verdures amb salsa romesco ___ 4,75 €
BACALlans
A la viscaïna ___ 7,90 €
A la llauna amb mongetes saltades amb cansalada ___ 7,90 €
Amb espinacs a la catalana i salsa idiazabal ___ 7,90 €
Amb mussolina d’alls tendres i gratinat ___ 7,90 €

Menú Tapeo
9.50 € / persona (mínim 2 persones)
Torrades de pa amb tomàquet
Aletes de pollastre adobades a la brasa
Calamars a l’andalusa
Ous estavellats amb formatge manxec i sobrassada
1 beguda per persona
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Ensaladas
Baskònia, con huevo duro, espárragos, atún y piquillos __ 4,70 €
César, con pollo, anchoas, parmesano y salsa César ___ 5,25 €
De jamon ibérico, burrata, tomates y vinagreta de miel ____ 4.70€
CARPACCIOS
De ternera con vinagreta de limón y virutas de parmesano ___ 5,90 €
De bacalao con pesto, rúcula y parmesano ___ 4,35 €
PARA PICAR
Patatas bravas con salsa emergencia 112 ___ 3,95 €
Croquetas caseras: las que toquen ___ 1,20 unidad
Barritas de pollo con salsa barbacoa ___ 4,95 €
Calamares a la andaluza con mayonesa de piquillos ___ 4,95 €
Huevos estrellados con patatas, sobrasada ibérica y queso manchego ___ 5,25 €
Huevos estrellados con patatas, jamon ibérico y aceite de trufa ___ 6,50 €
Huevos estrellados con patatas y medallón de foie ___ 6,90 €
Patatas Baskònia con queso havarti fundido, piquillos y bicho ___ 4,50 €
Tortilla de bacalao con cebolla y ajos tiernos ___ 5,25 €
Foie con compota de melocotón y tostaditas ___ 7,90 €
Tártar de atún con ajos tiernos y guacamole ___ 5,90 €
Jamón ibérico con pan con tomate ___ 9,50 €
Atún a la plancha con verduras salteadas y soja ___ 7,50 €
Calamares a la plancha con ajo y perejil ___ 5,95 €
DE NUESTRA BRASA
Alitas de pollo ___ 5,50 €
Solomillo ibérico con guarnición ___ 7,75 €
Secreto ibérico con guarnición ___ 8,75 €
Pulpo con parmentier de patata y pimentón ___ 6,25 €
Mejillones ___ 3,75 €
Tostada de escalivada con queso de cabra ___ 4,95 €
Verduras con salsa romesco ___ 4,75 €
BACALAOS
A la vizcaina ___ 7,90 €
A la ¨llauna¨con alubias salteadas con beicon ___ 7,90 €
Con espinacas a la catalana y salsa idiazabal ___ 7,90 €
Con muselina de ajos tiernos gratinado ___ 7,90 €

Menú Tapeo
9.50 € / persona (mínimo 2 personas)
Tostadas de pan con tomate
Alitas de pollo adobadas a la brasa
Calamares a la andaluza
Huevos estrellados con queso manchego y sobrasada
1 bebida por persona

