
PIZZAS

Tomàquet natural amb formatge de cabra 
Tomate natural con queso de cabra   3,5 €

Pepperoni  
Pepperoni    3,5 €

Margarita  
Margarita    3,5 €

Pizza de l’artista
Pizza del artista    3,5 €

Pizza sencera (8 porcions)
Pizza entera (8 porciones)   25 €

EMPANADAS

Tomàquet, formatge i alfàbrega 
Tomate, queso y albahaca   4 €

Formatge i ceba caramel·litzada  
Queso y cebolla caramelizada   4 €

Carn de vedella  
Carne de ternera    4 €

Pollastre de corral  
Pollo de corral   4 €

Empanada de l’artista
Empanada del artista    4 €



Fideus Udon de verdures i ou
Fideos Udon de verduras y huevo  8 €

Fideus Udon de pollastre, verdures i ou
Fideos Udon de pollo, verduras y huevo   9 €

Fideus Udon de llagostins, verdures i ou 
Fideos Udon de langostinos, verduras y huevo 9 € 

Bikini d’ànec Pekín
Bikini de pato Pekín 7,5 € 

Wontón fregit (5 unitats) 
Wontón frito (5 unidades) 7 €

Hargow de gambes al vapor (6 unitats)
Hargow de gambas al vapor (6 unidades)  7 €

Dim sum de carn a la planxa (6 unitats)
Dim sum de carne a la plancha (6 unidades)  6 €

Ànec Pequín tradicional amb oblies,  
crudites de verdures i salsa hoisin
Pato Pekín tradicional con obleas,  
crudites de verduras y salsa hoisin 45 €

Rollitos imperials (2 unitats)
Rollitos imperiales (2 unidades) 4 €



Burratina amb xerrys confitats  
a les fines herbes 
Burratina con cherrys confitados  
a las finas hierbas   10 €

Bikini de Bolonia (mozzarella,  
mortadel·la de Bolonia, ruca i tòfona negra)
Bikini de Bolonia (mozzarella, mortadela  
de Bolonia, rúcula y trufa negra)  9 €

Bikini a la tòfona de pernil ibèric
Bikini trufado de jamón ibérico  10 €

Sandvitx de rost beef en el seu suc  
amb pa de pita
Sándwich de rost beef en su jugo c 
on pan de pita   10 €

Raviolis de fontina i tòfona blanca  
a la napolitana
Raviolis de fontina y trufa blanca  
a la napolitana   9 €

Duo de croquetes. De tòfona negra i  
pera amb gorgonzola (4 unitats)
Duo de croquetas. De trufa negra y  
pera con gorgonzola (4 unidades)  8 €

Cucurutxo de calamars a l’andalusa
Cucurucho de calamares a la andaluza  13 €



Cucurutxo de patates braves
Cucurucho de patatas bravas  4 €

Guacamole amb natxos 
Guacamole con nachos   9 €

Cracks de croquetes  
(pollastre, pernil, i Idiazábal)
Cracks de croquetas 
(pollo, jamón e Idiazábal)  8 €

Amanida de quinoa amb pollastre,  
ceba tendra, mango, tomàquet sec,  
panses i vinagreta tailandesa
Ensalada de quinoa con pollo, cebolla tierna, 
mango, tomate seco, pasas  
 y vinagreta tailandesa   8 €

Truita de patates amb pernil ibèric 
Tortilla de patatas con jamón ibérico  10 €

Truita de tòfona amb formatge 
Tortilla de trufa con queso  10 €

Cruixents de pollastre 
Crujientes de pollo   10 €

Hamburguesa Monty amb patates 
Hamburguesa Monty con patatas  12 €   



Sandvitx roll de pollastre “reina pepiada”  
amb alvocat, maionesa i tomàquet rosa
Sándwich roll de pollo reina pepiada,  
con aguacate, mayonesa y tomate rosa  9,9 €

Sandvitx roll de tartar de salmó  
amb formatge crema, alvocat i brots 
Sándwich roll de tartar de salmón,  
con queso crema, aguacate y brotes  9,9 €

Sandvitx roll d’heura amb sobrassada vegana, 
moniato i ruca (vegà)
Sándwich roll de heura con sobrasada vegana,  
moniato y brotes (vegano)  9,9 €

Hummus de cigrons amb sticks  
de pastanaga
Hummus de garbanzos con  
sticks de zanahoria   7,9 €

Poke de salmó amb mango, alvocat,  
ceba cruixent i arròs basmati 
Poke de salmón con mango, aguacate,  
cebolla cruijente y arroz basmati  9,9 €

Amanida de burrata amb tomàquet rosa  
i pesto verd (sense gluten i vegetarià) 
Ensalada de burrata con tomate rosa  
y pesto verde (sin gluten y vegetariano)  9,9 €

Bol de cireres del “Valle del Jerte” 
Bol de cerezas del Valle del Jerte  7,9 €



Crunchy Salmó (8u) 
Salmó, alvocat, ceba, teriyaki   11,9 €

Sexy Salmó (8u) 
Tartar de salmó, alvocat, formatge, teriyaki  10,9 €

Truffle Salmó (8u) 
Formatge, llagostí, salmó, tòfona  13 €

Tropical Tempura (8u)  
Llagostí, maionesa picant, mango, tobiko   10 €

Mantrufa (8u)  
Peix blanc, toninya, mango, alvocat,  
maio de tòfona, teriyaki   13 €

Gyozas Grill (5u)  
Pollastre, verdures, amb salsa teriyaki,  
sèsam i cebollí  6,9 €

Makito llagostí (2u)  
Llagostí, alvocat, maionesa picant  9,9 €

Sakura Uramaki (8u)  
Toninya, salmó, alvocat, sèsam   12 €

Nigiri Salmó (2u)  
Arròs, salmó flambeado, maionesa nipo   4 €

Nigiri Toninya Foie (2u)  
Arròs, toninya, foie flambeado (2u)  4,9 €

Nigiri Peix blanc Truffle (2u)  
Arròs, peix blanc flambeado, tòfona   4,5 €

COMBO 1 
1 Sexy Salmó, 4 Maki Salmó, 4 Maki Toninya,  
1 Nigiri Toninya, 1 Nigiri Salmó  25 €

COMBO 2
4 Sakura Uramaki, 2 Gyozas, 1 Nigiri Toninya, 
4 Sexy Salmó, 4 Tropical Tempura  25 €



Barquetes de sardina marinada  
amb salsa mediterrània
Barquitas de sardina marinada  
con salsa mediterránea    8 €
 
Croquetes de gamba i txangurro (3 u.)
Croquetas de gamba y txangurro (3 u.)    9 € 

Broqueta de gamba
Brocheta de gamba    7 € 

Pop a feira
Pulpo a feira    16 €

Percebes gallecs
Percebes gallegos    16 € 

Tartars 
Salmó macerat / llom de tonyina vermella / 
gamba mediterrània marinada
Salmón macerado / lomo de atún rojo /  
gamba del mediterráneo marinada   7 €
Pack  3 tartars  19 €

Ostres núm. 2 especial. Obertes al moment, 
acabades amb llimona o salsa Carmen
Ostras nº2 especial. Abiertas al momento,  
acabadas con limón o salsa Carmen
3 u.       14 € 
6 u.    24 €



Coca de Cochinita pibil amb sip de frijol,  
ceba adobada en llima i espècies  
amb emulsió de chile ample a la brasa
Torta de Cochinita pibil con sip de frijol,  
cebolla encurtida en lima y especias  
con emulsión de chile ancho braseado   7 €

Tacos de carnitas estil Michoacán: 
truita de blat de moro blanc amb porc confitat, 
ceba, coriandre i un tros de llima 
Tacos de carnitas estilo Michoacán:  
tortilla de maíz blanco con cerdo confitado,  
cebolla, cilantro y un trozo de lima  8 €

Flautes de patata, moniato, formatge 
i salsa taquera mexicana (vegetarià)
Flautas de patata, boniato, queso  
y salsa taquera mexicana (vegetariano)  7,5 €

Guacamole amb totopos casolans (vegà) 
Guacamole con totopos caseros (vegano) 6 €



Coques de vidre 
Sobrassada amb brie
Sobrasada con brie    9 € 

Fuet o formatge manxec
Fuet o queso machego    7 € 

Pernil ibèric
Jamón ibérico    9,5 € 

Quiche d’espinacs, panses i pinyons
Quiche de espinacas, pasas y piñons   6,5 €
 
Entrepà de calamars
Bocadillo de calamares    9,5 €
 
Coques d’oli 
Formatge de cabra amb  
ceba caramelitzada
Queso de cabra con cebolla camarelizada  9,5 € 

Galantina de pollastre amb  
crema de parmesà
Galantina de pollo con crema  
de parmesano    9,5 € 

Bacon i formatge
Bacon y queso    9 € 

Verdures a la brasa
Verduras a la brasa    9 € 

Hamburguesa “Festival”  
amb cheddar i romescu
Hamburguesa “Festival”  
con cheddar y romesco    12 €
 

Per picar 
Olives
Olivas     4,5 € 
Platet de formatge
Tapa de queso    12,5 € 

Platet de pernil
Tapa de jamón    16,5 € 

salat



Pastís de fruita
Pastel de fruta     7 €
 
Cassoleta merenga
Cazoleta de merengue   6,5 € 

Pastís de formatge
Tarta de queso     7 €
 
Cassoleta de xoco
Cazoleta de chocolate   5 € 

Tocinet / Borratxo / Merenga 
Sara / Pastís de pastanagues
Tocinillo / Borracho / Merengue 
Sara / Pastel de zanahorias  7 €

Passió per la xocolata
Pasión por el chocolate   7 € 

Canutillo de xocolata farcit de nata
Canutillo de chocolate relleno de nata 7 € 

Coca de llavaneres de crema o xocolata
Coca de llavaneras de crema o chocolate  6 € 

Pastís vegà de poma
Pastel vegano de manzana  7 €

Catànies
Catanias     6 € 

Gominoles
Golosinas     5 € 

Maduixes i gelats
Helado con fresas   8 € 

Macarons    10 €

dolç



REFRESCS
Aigua Sant Aniol   2 € 
Tònica Schweppes   3 € 
Schweppes taronja / llimona  3 € 
Pepsi Cola   3 € 

CERVESES
Alhambra Lager Singular (barril)  3 €
Alhambra Reserva 1925  5 €
Alhambra Reserva Roja  6 €
Alhambra Reserva Esencia Citra IPA  6 €
Alhambra Baltic Porter  6 €
Alhambra Radler Lager Singular  4 €
Alhambra sin Lager Singular  4 €

Cerveses  
& refrescs



CAVES
Segura Viudas Brut o Rosat 23 € 4 € 
Torre Galimany Segura Viudas 26 € 
Reserva Heredad Segura Viudas 34 €
 
VINS
Segura Viudas (blanc, rosat negre) 20 € 4 € 
Creu de la Vit Segura Viudas 22 € 
Mas d’Aranyo Segura Viudas 28 € 

Caves 
& vins



GINEBRA
Roku Gin amb tònica Schweppes
Roku Gin con tónica Schweppes 10 € 

Larios 12 amb tònica Schweppes
Larios 12 con tónica Schweppes 8 € 
Larios Rose amb tònica Schweppes
Larios Rose con tónica Schweppes 8 € 
 
RON
Brugal Anyenc amb refresc de Pepsi Cola
Brugal Añejo con refresco de Pepsi Cola 8 €
Brugal Extra Vell amb Schweppes taronja
Brugal Extra Viejo con Schweppes naranja 10 €
 
BOURBON

Jim Beam amb ginger ale
Jim Beam con ginger ale 8 €  
 
WHISKY
Horse’s Neck: Macallan 12 Double Cask  
amb ginger ale, 2 cops d’Angostura i 
 twist de llimona
Horse’s Neck: Macallan 12 Double Cask  
con ginger ale, 2 golpes de Angostura  
y twist de limón  14 €
Toki highball: Toki amb soda
Toki highball: Toki con soda 12 €

VODKA
Snowleopard  14 € 

Cocktails 
& combinats


