
CUSCÚS, tomàtiga, cogombre, alvocat,
olives, panses, menta i vinagreta 
de llima    ................................................. 9,50 €

CÈSAR enciam, pit de pollastre, parmesà, 
crostonets de pa torrat i salsa Cèsar  
.............................................................11,50 €

RUCA, espinacs, taronja, pera, tomàtiga 
seca, parmesà i pernil cruixent      ...... 11,50 €

TÀRTAR de salmó amb alvocat 
i vinagreta de llima    ............................12,90 €

Patates braves   .......................................4,90 €

Rodanxes cruixents d’albergínia amb salsa 
de mel i soja    ......................................8,90 €

Pebres de Padrón  .....................................  8,90 €

Dàtils amb bacó  .........................................  8,90 €

Croquetes casolanes de bolets 
o espinacs     .......................................  8,90 €

Guacamole amb nachos  ............................  8,90 €

Hummus amb remolatxa i filets de
seitons     ..........................................  10,50 €

Carpaccio de tonyina    ......................  12,50 €

Verdures a la planxa amb salsa 
de romesco    ............................................12,50 €

Formatge provolone amb confitura
de tomàtiga    ..........................................  8,90 €

Allioli, pa i olives (per persona)    ...........  1,80 €

AMANIDESTAPES

DE LA MARDE LA TERRA
FILET DE VEDELLA amb salsa de mostassa, 
verdures a la planxa i patates  
................................................................23,50 €

GALTES DE PORC guisades amb patates 
xips casolanes   .................................. 15,90 €

PRESA DE PORC IBÈRIC amb puré de 
moniato i confitura de figues  ................. 17,90 €

ESCALOPA DE POLLASTRE amb 
patates i amanida   .............................. 14,50 €

THAI CURRI de pollastre i verdura
amb arròs basmati   .............................. 14,90 €

HAMBURGUESA CLÀSSICA   
Vedella, cruixent de bacó, maionesa 
i formatge cheddar      ................... 13,90 €

HAMBURGUESA CAMPEROLA   
Vedella amb ceba confitada, formatge 
de cabra gratinat i confitura de figues   
................................................................15,90 €

HAMBURGUESA D’ESTIU   
Vedella, chutney de mango i fruita tropical 
a la planxa   ......................................... 15,90 €

TONYINA a la planxa amb verdura 
i cuscús   ............................................ 18,90 €

SALMÓ amb salsa de taronja i 
arròs basmati       
................................................................16,90 €

CALAMAR a la planxa amb patates 
i amanida   
................................................................18,90 €
LLOBARRO filetejat a la planxa 
amb verdura de temporada  
................................................................18,90 €

OPCIÓ 
VEGETARIANA 
I VEGANA
THAI CURRI de verdura
amb arròs basmati   .............................. 14,90 €

HAMBURGUESA VEGETARIANA  (   )
Verdures variades, llenties, quinoa 
i salsa tàrtara ........................................... 13,90 €

Minihamburguesa       ....................... 7,50 €

Pit de pollastre a la planxa 
amb patates  ..............................................7,50 €

Miniescalopa de pollastre 
amb patates    ....................................... 7,50 €

NINS


