CARTA

PER PICAR
OLIVES MEDITERRÀNIES MARINADES
Oli d’oliva, herbes aromàtiques i cítrics
3.5
BRAVES VERAZ
Patates cruixents, salsa brava especial de la casa
i allioli
5
BOMBA DE BOTIFARRA NEGRA
Maionesa picant i brots
4
PA AMB TOMÀQUET
Pa de coca, oli d’oliva i tomàquet fresc
3.5
ASSORTIMENT IBÈRIC
Pernil de gla DO Guijuelo, llom, llonganissa,
formatge manxec i torrades de pa de coca
13
PERNIL IBÈRIC
Pernil de gla DO Guijuelo
16
CALAMARS A LA ROMANA
Allioli d’all negre i llima fresca
13

Tots els preus són en Euros i inclouen IVA.
Per a requisits dietètics i al·lèrgies alimentàries,
demani ajuda als membres del nostre equip.

PER COMENÇAR
AMANIDA TÈBIA DE TARDOR
Carbassa rostida, puré de moniato, castanyes,
fruita seca, fulles tendres i fulles cruixents
12
COLIFLOR ROSTIDA
Coliflor, puré de porros rostits, vinagreta d’oli
d’herbes, pinyons, orellanes i panses
12
PASTA CRUIXENT
Pasta fregida farcida de sobrassada, nous i mel
amb salsa de formatge de Maó
13
BIKINI VERAZ
Sandwich de pa de brioix amb lacón, bacó,
formatge provolone, formatge Tou dels Til·lers,
cogombrets confitats del Xef i mantega
14
BOLETS I FOIE
Bolets, daus de foie, ou ecològic a baixa
temperatura i crema de formatge Tou dels Til·lers
14
LA NOSTRA XATONADA
Escarola, bacallà marinat en oli de cítrics,
salsa romesco i olives
15

PER CONTINUAR
CANELONS D’ESPINACS
Amb nous pecanes, salsa beixamel i formatge
parmesà
18
GARRÍ CONFITAT
Garrí ibèric desossat, acompanyat de trinxat de la
Cerdanya amb cansalada ibèrica, suc de cocció
amb fruits vermells i ras el hanout
20
POP VERAZ (per a compartir)
Pop amb oli de pebre vermell de la Vera,
puré cremós d’api nap, verdures rostides i
dukkah de pistatxos
42
ARRÒS DE MERCAT (per a compartir)
Arròs de l’Illa de Buda amb espardenyes i bolets de
temporada
52
LLOM ALT MADURAT (800gr/28oz)
Llom alt amb os seleccionat pel nostre carnisser
del Mercat de Santa Caterina, acompanyat amb
salsa chimichurri, patates cruixents i amanida verda
de mercat
65

DOLÇOS
RAÏM AMB LLIMA KAFFIR
Sorbet de llimona i farigola llimonera
7
BRIOIX DE CREMA CATALANA
Gelat de caramel
7
SOUFFLÉ DE XOCOLATA NEGRA
Xocolata de Guanaja 70% i sorbet de cacau
8
EL NOSTRE PASTÍS DE FORMATGE
Maduixes del Maresme marinades en almívar
de Pedro Ximénez
8

Tots els preus són en Euros i inclouen IVA.
Per a requisits dietètics i al·lèrgies alimentàries,
demani ajuda als membres del nostre equip.

