Pernil ibèric "Juan Manuel"
€ 12.00
Formatge 'Payoyo' (ovella,
semicurat)
€ 10.00

Tatin de ceba dolça amb salsa
de formatge
€ 9.00

Foie mi-cuit amb pa cruixent
€ 10.00

Roast beef amb ous de guatlla
i salsa vitello tonnato
€ 14.00

Mini croquetes de pollastre i ceps
€ 1.30 (un.)

Caneló d’ànec XL
€ 9.50

Brandada de bacallà amb
maitake
€ 14.00

/CARPACCIOS

Burrata amb tomàquets ECO,
vinagreta fumada i herbes
€ 7.50

/ MENU /

Tartaleta de parmesà amb
endívies, taronja, olives, mostassa
i cecina
€ 8.00
Tomàquet de Can Puxic amb
tonyina curada al pebre vermell
dolç i manxego
€ 9.50

/DE TERRA

/MUSCLOS

de salmó a l´estil peruà
€ 11.00
a l' all i julivert
€10.50

Fish & chips de ratjada amb
pebrots del padró
€ 14.00
Calamar a la planxa amb
ceba caramel·litzada y
rossinyols
€ 15.00

de ventresca de tonyina
soasada amb ponzu
€ 15.00

/ AMANIDES

tabme

/DE MAR

Albergínia fregida amb maionesa
de mel i llima
€ 7.50

de gamba 'thaï'
€ 13.00

Truita de foie i escarola
€ 13.00

Steak tartar 'Luismi'
€ 15.00

Coca de 'Folgueroles' amb
tomàquet
€ 3.50

Les nostres patates braves
€ 5.50

Coca amb sardina fumada,
alvocat, tomàquet i xampinyó
€ 10.00

Amanida russa amb ventresca
de bonítol
€ 8.00

Cecina de León 'Nieto' amb toc de
llimona
€ 10.00

per

13 anys, una crisi
i una pandèmia.
Si, tornem a obrir
a les nits amb un
recull de plats
per compartir,
basats en producte
de qualitat, segons
temporada i km0.
Així
que
compartiu, passeu
una bona estona i
ompliu
bé
la
panxa. Bon profit!

/ELS CLÀSSICSS

/PER OBRIR BOCA

ritrapmoc

Anxova del Cantàbric "00"
€ 2.00 (un.)

Rösti amb botifarra i ou
poché
€ 8.50
Garrinet dessosat amb suc de
rostit i amanideta de
cogombre
€ 15.00
Arròs de gamba i calamar
€ 15.00
Pintxo de porc ibèric amb
kimchi km0
€ 12.00

