ENTRETENIMENTS ENTRETENIMIENTOS
Taula d’ibèrics amb coca de pa amb tomàquet
Tabla de embutidos con coca de pan con tomate
Natxos amb guacamole
Nachos con guacamole
Cucurutxo de peix fregit
Cucurucho de pescadito frito

12.00 €

LA NOSTRE GRAELLA NUESTRA PARRILLA

4.50 €

Suprema de salmó
Suprema de salmón

11.75 €

7.75 €

Llom de tonyina
Lomo de atún

13.50 €

Entrecot de vedella (500gr)
Entrecot de ternera (500gr)

15.50 €

Filet de vedella
Solomillo de ternera

18.00 €

Dips de pollastre amb maionesa japonesa
Dips de pollo con mayonesa japonesa

5.75 €

Patates braves
Patatas bravas

4.50 €

Croquetes de carn d’olla
Croquetas de cocido

5.75 €

Musclos de roca al vapor amb llima
Mejillones de roca al vapor con lima

6.75 €

Broqueta de filet de porc amb botifarra i bacó
13.00 €
Brocheta de solomillo de cerdo con butifarra y bacon
Cuixa de pollastre Teriyaki
Muslo de pollo Teriyaki

11.50 €

ENTRANTS ENTRENTES
Gaspatxo amb els seus entrebancs
Gazpacho con sus tropezones

7.50 €

Amanida Cèsar les petxines (cabdells , pollastre, xerris, parmesà, crostonets i la salsa)
Ensalada cesar les petxines(cogollos, pollo, cherrys, parmesano, picatostes y la salsa)

8.75 €

Amanida de tomàquet i ventresca de tonyina amb olives de Kalamata
Ensalada de tomate y ventresca de atún con olivas de Kalamata

8.50 €

GUARNICIONS A ESCOLLIR GUARNICIONES A ESCOGER

Trencadissa d’ous amb ibèric i patates
Huevos rotos con ibérico y patatas

9.50 €

Patates al caliu amb pebrots del Padró, tomàquets xerri i all i oli
Patatas asadas con pimientos del padrón y tomates cherry y “all i oli”

Carpaccio de vedella amb encenalls de parmesà i rúcula
Carpaccio de ternera con virutas de parmesano y rúcula

11.25 €

Cucurutxo de patates amb crême fraîche d’espècies
Cucurucho de patatas con crême fraîche de especies
Verdures a la graella amb romesco
Verduras a la parrilla con romesco

SANDWICHES FOCACIAS
Bikini amb ou y patates fregides
Sándwich mixto con huevo y patatas fritas
Club sandwich
Club sandwich
Foccacia amb assortit d’embotits
Foccacia con surtido de embutidos
Foccacia de roast beef amb rúcula parmesà i tomàquets secs
9.75 €
Foccacia de roast beef con rucula parmesano y tomates secos

Arròs basmati amb wok de verdures
Arroz basmati con wok de verduras

7.50 €

Guarnició extra / guarnición
extra 3.50€

9.50 €
8.75 €
___

Roll de salmó fumat amb alvocat i salsa crême fraîche de llima i coriandre
Roll de salmón ahumado con aguacate y salsa crême fraîche de lima y cilantro

8.75 €

Hamburguesa de vedella amb tomàquet, bacó i formatge gouda curat
1 0.50 €
Hamburguesa de ternara con tomate, bacon y queso gouda curado

Amanida de fruites amb sorbet de mango
Ensalada de frutas con sorbete de mango

LES NOSTRES PIZZES A LA PEDRA NUESTRAS PIZZAS A LA PIEDRA
Les Petxines (base de margarita amb tomàquets xerri, ceba, patata, bacó, ou i rúcula)
12.50 €
Les Petxines (base de margarita con tomates cherri, cebolla, patata, beicon, huevo y
rucula)
La clàssica ( base de margarita amb pernil dolç i xampinyons)
La clásica (base de margarita con jamón york y champiñones)

11.25 €

L’Ibèrica (base de margarita amb encenalls d’ibèric al sortir del forn)
La ibérica (base de margarita con virutas de ibérico al salir del horno)

13.75 €

Gourmet (base de margarita, amb ceba caramel·litzada, foie, canonges i reducció de px)
13.25 €
Gourmet (base de margarita, con cebolla caramelizada, foie, canónigos y reducción de px
La quatre formatges (barreja de formatges amb alfàbrega i tomàquets secs)
La cuatro quesos (mezcla de quesos con albahaca y tomates secos)

POSTRES

12.50 €

5.00 €

Smoothie de maduixes, plàtan i coco
Smoothie de fresas, plátano y coco

6.50 €

Assortit de gelats i sorbets al gust
Surtido de helados y sorbetes al gusto

5.50 €

Cheesecake amb sorbet de gerds
Cheesecake con sorbete de frambuesas

5.75 €

El pot de crema catalana, caramel salat y cookies
El tarro de crema catalana, caramelo salado y cookies
El nostre pot de xocolates
Nuestro tarro de chocolates

6.00 €
5.50 €

