ALÈRGIES ALIMENTÀRIES? Fes-nos-ho saber....Gràcies
PER COMPARTIR I PICAR

Coca de pa del Forn Sant Josep, amb tomacó i oli d’oliva verge extra de Bargalló.....3€ G
Croqueta casolana.....1.50€/u. GHLijk
Patates braves engofrades.....( 1/2) 6€ (1) 12€ hgl(salsa kimchiejfI)
Albergínies del P.A. de Sant Boi, fregides amb hidromel i pebre vermell agredolç de la Vera.....3.50€/u g
Bunyols de cervellets de xai.....3.50€gh
Gambes en gavardina amb maionesa de gambes.....8.50€ hkgl(salsa kimchiejfI)
Coca de pa a la brasa amb escalivada i sardina fumada.....8.50€ Gi
Coca de pa a la brasa amb trempó i bacallà.....8.50€ Gi
CASSOLETES I GUISADETS

Cargols picants.....7.50€ j
Cargols amb sípia i pèsols frescos del Parc Agrari.....8.50€ j
Capipota amb samfaina.....7.50€ j
Fricandó d’albergínies, patates i bolets.....9.50€ g
OUS

Ous a la brasa amb xoriço o botifarró.....8.50€ h
Ous a la brasa ferrats amb foie.....12.50€ h
Ous a la brasa amb pernil ibèric i pebrots de Padrón.....11.50€ h

i

“P L A T I L L O S”

Verat de Vilanova amb escabetx de maduixes del P.A de Sant Boi amb amanida de brots tendres.....9€ id
Amanida d’espinacs tendres del Parc Agrari, cireres del Baix Llobregat, tomàquet de jardí, Tou dels til·lers, nous i balsàmic.....10.50€ ld
Bola d’empedrat de bacallà amb mongetes de Santa Pau.....10.50€ i
Arròs mariner a la llauna.....18€ ijka
Arròs negre amb sípia, gamba i cloïsses.....18.50€ JIKa
Arròs amb cap i pota, samfaina i cargols.....12€ Ja
Peix del dia.....P.S.M I
Morro de bacallà a baixa temperatura, samfaina de ceps i allioli de ceps.....18€ i
Steak tartar de vedella femella de Girona amb planxat de foie gras de l’Empordà, pa de coca a la brasa, salsa barbacoa
casolana i reducció de mistela.....16.50€ mgh
Melós de vedella amb cremós de carbassa fumada, cebetes glasejades i poma escalivada.....12€ ghld
“P L A T I L L O S”
Magret d´ànec amb amanida de api, naps, vermut i maduixes Eco del P.A. de St. Boi..... 15€ a
Peus de porc arrebossats en panko amb escalivada saltada amb mostassa, gamba i “maiogamba”.....12.50€ ghkm
Mitjana de vedella femella de Girona (6oo grs.) sense os.....32€ P
Entrecot de vedella femella de Girona (300 grs.) sense os.....18€ P

i

E N T R E P A I PA

Bikini ibèric (Secret ibèric, pernil ibèric cruixent, cabdells i “tranxete” de Torta del Casar).....11€ gl
Bocata de calamars (pa de tinta, calamars a l’andalusa, allioli de carbó i allioli de tinta).....9.50€ ghk
Bocata de seitons (Seitons frescos de Vilanova, patates naturals fregides i salsa de tomàquet picant).....8.50€ ghk
Burguer de verdures al curri i gambes.....8.50€ ghk
4.50 €
Burguer de steak tartar ECO, volta i volta amb un ou ferrat.....12.50€ gh
Burguer de magret d’ànec, fetge gras de l‘Empordà, reducció de mistela i pera escalivada.....14€ gh
Burguer de salmó fresc, salsa tàrtara, ous, “torrezno” de la pell i espàrrecs de mar.....12.50€ gh
					
Preus amb el 10%IVA Inclòs

Gràcies per la seva visita

