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 €

EMPANADAS
Tomàquet, formatge i alfàbrega
Tomate, queso y albahaca

3,5 €

Formatge i ceba caramel·litzada
Queso y cebolla caramelizada

3,5 €

Carn de vedella
Carne de ternera

3,5 €

Pollastre
Pollo

3,5 €

Empanada de l’artista
Empanada del artista

3,5 €

Fideus Udon de pollastre o llagostins
Fideos Udon de pollo o langostinos

9,5 €

Fideus Yakisoba de pollastre o llagostins
Fideos Yakisoba de pollo o langostinos

9,5 €

Arros saltejat de pollastre o llagostins
Arroz salteado de pollo o langostinos

9€

Bikini d’ànec Pekín
Bikini de pato Pekín		

7,5 €

Rollitos primavera (2 unitats)
Rollitos primavera (2 unidades)

3,5 €

Dim sum de carn a la planxa (6 unitats)
Dim sum de carne a la plancha (6 unidades) 5,5 €
Wonton fregit (5 unitats)
Wontón frito (5 unidades)
Hargow de gambes al vapor (6 unitats)
Hargow de gambas al vapor (6 unidades)

7€
6,5 €

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

10 €

Bikini Giardinetto (mozzarella,
mortadel·la de Bolonia, ruca i tòfona negra)
Bikini Giardinetto (mozzarella,
mortadela de Bolonia, rúcula y trufa negra)
9€
Bikini a la tòfona d’ibèric
Bikini trufado de ibérico

10 €

Spaghettis a la tòfona negra i funghi
Spaghettis a la trufa negra y funghi

9€

Croquetes de tòfona negra,
pera/gorgonzola (4 unitats)
Croquetas de trufa negra,
pera/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

7€

Cracks de croquetes
(pollastre, pernil, ceps, bacallà i Idiazabal)
Cracks de croquetas
(pollo, jamón, ceps, bacalao e Idiazabal)

8€

Amanida d’algues i tofu amb alvocat,
mango, gingebre i vinagre de soja
Ensalada de algas y tofu con aguacate,
mango, jengibre y vinagre de soja

6€

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

6€

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

7€

Cruixents de pollastre
Crujientes de pollo

9€

Hamburguesa Monty
Hamburguesa Monty

10 €

Canapè de pernil d’ànec amb tòfona
(es serveix calent)
Canapé de jamón de pato con trufa
(se sirve caliente)

8€

Canapè de paté d’ànec a la taronja
Canapé de paté de pato a la naranja

6€

Canapè roll de foie gras d’ànec
amb fruits secs
Canapé roll de foie gras de pato
con frutos secos

7€

Canapè de foie gras d’ànec natural
(es serveix calent)
Canapé de foie gras de pato natural
(se sirve caliente)

7€

Canapè de foie gras d’ànec
amb peres al vi dolç
Canapé de foie gras de pato
con peras al vino dulce

8€

Crunchy Salmó / Sexy Salmó (8u)
Crunchy Salmón / Sexy Salmón (8u)
Truffle Salmó (8u)
Truffle Salmón (8u)
Tropical Tempura (8u)
Tropical Tempura (8u)
Mantrufa (8u)
Mantrufa (8u)

9€
12 €
9€
9,9 €

Gyozas Grill (5u)
Gyozas Grill (5u)

6€

Nigiri Salmó Flamb (2u)
Nigiri Salmón Flamb (2u)

5€

Nigiri Toninya Foie Flamb (2u)
Nigiri Atún Foie Flamb (2u)

5€

Nigiri Mantega Truffle (2u)
Nigiri Mantequilla Truffle (2u)

5€

Combo 1
1 Sexy Salmón, 4 Maki Salmón,
4 Maki Atún, 1 Nigiri Atún, 1 Nigiri Salmón

23 €

Combo 2
4 Piezas Mantrufa, 2 Gyozas,
1 Nigiri atún, 4 Piezas Sexy Salmón,
4 Piezas Tropical Tempura

21 €

DOLÇOS
Els postres clàssics
Los postres clásicos

5€

Els individuals especials
Los individuales especiales

6,5 €

Cistellet de maduixes de Sant Pol
amb xocolata
Cestita de fresas de Sant Pol
con chocolate

7€

Gelat soft
Helado soft

5€

Gelat soft amb maduixes
Helado soft con fresas

7€

Base cruixent de full amb crema i maduixa
Base crujiente de hojaldre con crema y fresas

5€

Llaminadures
Golosinas

4€

Bombons i catànies
Bombones y catanias

5€

Macarons

8€

SALATS
Quixe d’espinacs o margarita
Quiche de espinacas o margarita

5€

Rotllo croissant amb pastrami
o anxoves i pebrot vermell
Rollo de cruasán con pastrami
o anchoas y pimiento rojo

7€

Pà viena amb llagostins
Pan viena con langostinos

8€

Lobster roll (pa de llet amb llamàntol)
Lobster roll (pan de leche con bogavante)

12 €

Bocatería by
Entrepà de pernil i pa de vidre
Bocadillo de jamón y pan de vidrio

8,5 €

Entrepà de fuet / butifarra blanca
Bocadillo de fuet / butifarra blanca

6€

Planxat de bacó i formatge
Planchado de bacon y queso

8€

Plat de pernil amb picos i regañas
Plato de jamón con picos y regañas
Plat de formatge amb picos i regañas
Plato de queso con picos y regañas
Planxat del dia (botifarra /
pollastre / formatge de cabra amb
ceba caramel·litzada i anous)
Planchado del día (butifarra /
pollo / queso de cabra con
cebolla caramelizada y nueces)
Entrepà del dia
(sobrassada ibèrica amb formatge fos)
Bocadillo del día
(sobrasada ibérica con queso fundido)

12 €
8€

8,5 €

8€

Cerveses
& refrescs
REFRESCS
Aigua Sant Aniol
Tònica Royal Bliss
Sprite / Fanta taronja o llimona
Coca Cola / Coca Cola Zero
Topochico mango o lima limón

2€
4€
3€
3€
3€

CERVESES
Cervesa 			
Cervesa sense alcohol
Cervesa ampolla 1925 Reserva
Cervesa ampolla 1925 Reserva Vermella
Cervesa ampolla Reserva Esencia Citra IPA
Cervesa ampolla Baltic Porter
Cervesa ampolla Radler (llimona)

3€
4€
5€
6€
6€
6€
4€

Caves & vins
CAVES
Segura Viudas Brut o Rosat
Torre Galimany Segura Viudas
Reserva Heredad Segura Viudas
Freixenet ICE		
VINS
Segura Viudas
(blanc, rosat, negre)		
Creu de la Vit Segura Viudas
Mas d’Aranyo Segura Viudas
Freixenet Selecció especial
(blanc o rosat)		

23 €
26 €
34 €

4€

4€

20 €
22 €
28 €

4€

4€

Cocktails
& combinats
GINEBRA
Roku Gin amb tònica
Roku Gin con tónica
Larios 12 amb tònica
Larios 12 con tónica
Larios Rose amb tònica
Larios Rose con tónica
RON
Brugal Anyenc amb refresc de Coca Cola
Brugal Añejo con refresco de cola
Brugal Extra Vell amb refresc
de Fanta taronja
Brugal Extra Viejo con refresco de
Fanta naranja		

10 €
8€
8€

8€

10 €

BOURBON
Jim Beam amb ginger ale
Jim Beam con ginger ale
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		
Toki highball: Toki amb soda
Toki highball: Toki con soda
VODKA
Snowleopard

8€

14 €
12 €
14 €

