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La teva opinió
ens ajuda a millorar

PER PICAR
De la Bodegueta
Olives farcides d’anxova (però de veritat) 3.6
Anxoves sobre gel pilé 6
Seitons marinats “Nardin” 5.8
Musclos en escabetx “Escuris” 8.5
Escopinyes 11
Dau de bonítol en escabetx
amb alegries de La Rioja 6
“Mojama” de tonyina amb ametlles 8
Ostra del Delta 3
Embotits
Pernil de gla tallat a mà 17
Xoriço ibèric “Joselito” 7
Un FUET de Riera Ordeix 4
Bull “Nit i Dia” 4
Mortadel·la trufada 8
Assortit de 3 embotits (pernil ibèric pur de gla,
fuet de Riera Ordeix, xoriço ibèric) 17.5
Taula Catalana (fuet, bull i formatge) 8
Formatges
Payoyo, cabra curat, Cadis 6.7
Manxego Vicente Pastor, ovella curat,
Zamora 6.7
El Put, vaca, Pla de L’Estany 6.7
Cuirol rodó, cabra, La Nou de Berguedà 6.7
Assortit de 3 formatges 12

PER COMPARTIR
Amanida Bodega: Enciam, tomàquet, ceba
i olives 6.5
Amanida d’espinacs, formatge de cabra i fruits
vermells 8.5
Amanida de tomàquet amb ventresca i
porro confitat 12
Amanida russa clàssica 6
Tàrtar de tonyina 12
Croqueta de pernil ibèric 2
Bombes “atòmiques” de la Barceloneta (2un.)5.5
Braves (i són de les que piquen) 4.5
Musclos al vapor o cabrejats 6
Aletes de pollastre “sense feina” 8
Trinxat de la Cerdanya amb ou ferrat 9
Graellada de verdures amb Romesco 8.5
Calamars fregits a l’andalusa

11

Calamars a la planxa amb pebrot rostit 12.5
Ous trencats amb pernil ibèric 10.9
Pop a la planxa amb “parmentier” de patates 14
Pa de coca amb tomàquet 2.9
Cistell de pa 1

PER ACABAR
Botifarra esparracada amb mongetes 8.8
Ploma ibèrica planxa amb
cremós de patates trufades 15
Filet filetejat amb pebrots de Padrón i
cremós de patates trufades 17.5
Entrecot filetejat de rossa gallega (300 g)
amb “chalotas” glacejades 24.5

Tonyina en tataki amb api-nap 16.5
Bacallà a la Barcelonina (amb espinacs,
passes i mel) 13

Arròs de botifarra esparracada amb
trompetes de la mort 18.5
Arròs de ploma ibèrica 18.5

provi els nostres plats estrella!

POSTRES
“Torrija” catalana amb Chantilly de Taronja 5.5

Crema catalana amb carquinyolis 5.5
Milfulles de crema del Vilamala 5
Tall de gelat de tres sabors 4
Trufes de xocolata amb nata (4 un.) 4
Torrada de xocolata amb sal i oli 4
Pinya amb mel i ratlladura de llima 4.5
Bola de gelat(pregunta’ns pels nostres sabors) 2.5

VINS DOLÇOS PELS POSTRES
Moscatell de la Marina 2.8
Oporto Niepoort 2.8

