
Pintxos bascos

Trufat amb mozzarella, xampinyó, ibèric i trufa 4,20 €

Foie fresc amb Pedro Ximénez 5,10 €

Guacamole i anxova 4,05 €

Croqueta de foie amb ceps 7,15 €

Croquetes d'Idiazábal i codony 7,15 €

Croquetes de pernil de gla 7,15 €

Carpaccio de llagostins amb vinagreta de ceps i festucs 11,95 €

Carpaccio de vedella amb encenalls de parmesà 11,65 €

Amanida de pollastre i "kikos" amb vinagreta de mel 9,15 €

Bol de l'hort 9,15 €

Amanida cremosa de cabra amb vinagreta i fruits secs 9,15 €

Mozzarella Burrata amb fruits secs i trufat de tòfona negra 14,90 €

Platet de pernil ibèric (90 gr) 10,25 €

Foie micuit amb melmelada de tomàquet i ceba 11,20 €

Assortiment de formatges 13,50 €

Canelons de rostit 9,35 €

Làmines de carxofa fregides 6,25 €

Pebrot del Padrón 6,10 €

Tendre d'albergínies i formatge fresc sobre pa d'espècies 8,35 €

Assortiment de verdures a la brasa amb salsa romesco 8,45 €

Timbal d'escalivada, amb patata i formatge de cabra 8,35 €

Timbal de patata confitada amb bacallà, ou escaldat i 
crema d'alls tendres

9,15 €

Pasta vegetariana 9,35 €

Camembert al forn amb toc de romaní i les seves torradetes 9,45 €

Ous estrellats amb xistorra 8,15 €

Ous estrellats amb ibèric 9,50 €

Ous estrellats amb foie 10,75 €

Patates al caliu amb "mojo rojo" 5,30 €

Braves a la nostra manera 5,30 €

Olla de musclos al vapor 11,60 €

Cloïsses a la planxa amb vinet i ceba 11,70 €

Escopinyes al vapor amb oli de gingebre i llima 11,70 €

Assortiment de closques 14,10 €

Daus de salmó fresc marinat amb mango 15,30 €

Tataki de tonyina amb pols de festuc, maionesa de 
wasabi i sèsam caramel·litzat

15,55 €

Tonyina en daus amb salsa ponzu i alvocat natural 15,30 €

Cruixent de peus de porc desossat sobre milfulls de 
patata i reducció de Pedro Ximénez

10,80 €

Botifarra de pagès a la brasa 10,15 €

Cuixa de pollastre a la brasa 10,15 €

Daus de filet de vedella amb foie i poma confitada 15,30 €

Entrecot de vedella (450 gr) / llom alt, maduració en càmera 24,60 €

Hamburguesa clàssica de vedella 11,60 €

Hamburguesa de vedella amb foie i poma 14,50 €

Tires de pollastre amb "nachos" 8,30 €

Steak tàrtar tallat amb ganivet 15,80 €

Confit d'ànec amb salsa de fruits vermells 13,85 €

Magret d'ànec amb confitura de tomàquet i reducció 
de taronja amb pastís de patata

14,50 €

Pop a la gallega 14,30 €

Suprema de salmó amb verduretes, salsa de soja i mel 14,35 €

Calamars a l'andalusa 10,15 €

Calamars a la planxa 10,15 €

Suquet de cua de rap amb closques 16,30 €

Gambes a l'allet 10,80 €

Turbot salvatge a la planxa amb donostiarra de cítrics 15,60 €

Flam d'ou amb nata 4,80 €

Suc de taronja natural 4,20 €

Crep de Nutella 4,95 €

Fondue de fruita natural amb xocolata 5,25 €

Panacotta amb fruits vermells 4,95 €

Tarta Tatin tèbia amb gelat 5,10 €

Tiramisú 5,10 €

Trufes casolanes 4,95 €

Coulant de xocolata i nous amb galeta de pebre rosa i 
gelat de vainilla

6,95 €

Assortiment de formatges 13,50 €

Brownie 5,25 €

Crema de iogurt amb crumble de xocolata 4,40 €

Xocolata d’en Carles, pa, oli i sal 6,95 €

Martin's cheesecake (pastís de formatge) 6,95 €

Iogurt búlgar i gerds 5,25 €

Sorbet de llimona 5,25 €

Sorbet de mango 5,25 €

Xocolata negra de Guanaja 5,25 €

Vainilla amb infusió de beines 5,25 €

Gelat de maduixa amb maduixes 5,25 €

Sorbet de llimona amb mar de cava 6,10 €

Meus amores 2,90 €

Copa de cava 2,90 €

Moscatell 2,90 €

Pedro Ximénez 4,45 €

Pintxos 
Bascos

Freds
Amandides

Plats 
Calents

Closca

Tatakis

Carns

Pesca

Postres

...d'autor

gelat de...

Vins
^Per acompanyar

1r plat
Macarrons amb salsa 
bolonyesa
Canelons de carn

2n plat
Pollastre a la brasa
Hamburguesa

Postres:
Iogurt / Flam / Gelat

Beguda: aigua o refresc

Menu
Infantil

14,50€


