
IVA inclòs

Calamars a l’andalusa amb salsa de Galeres i tinta de Calamar 13 €

Amanida Russa "Soleá" amb ous de llisa 7,5 €

"Tortillita" de Gamba vidre de Huelva 4,5 €

Tomàquet lleig de Tudela, verat fumat a casa i mayo d`alfàbrega 13 €

Croquetes casolanes de "Pulled Pork" 4 uds. 11,5 €

Albergínia fregida amb Mel de Canya i Miso 10 €

16,5 €Steak Tartar de vedella amb vodka, tàperes i patates fregides

Musclos Tom Kha (gingebre, galanga, llima i llet de coco) 13 €

Ous estrellats, patata confitada i foie a l'Armagnac 16,5 €

Pa amb tomàquet i oli ecológic 4.Oléum 3,8 €

Pa ecològic multicereal de La Fabrique 3,5 €

Entrants... PVP

Ceviche de Corvina, Mango i pols de Gamba 18,5 €

Yakitori de tonyina vermella  amb salsa teriyaki i "ajoblanco" 19,5 €

Pota de Pop a la brasa amb puré de Mongeta de Santa Pau y Papada Ibèrica 21 €

Arròs del Senyoret amb Calamars, Musclos i Rap 22 €

Dumplings de "pringá de cocido andaluz" 16 €

Costellam Ibèric a baixa temperatura, Patates fregides y Amanida amb Furikake 17,5 €

Cua de bou estofada a baixa temperatura amb verduretes i patates fregides 17,5 €

Caneló de pollastre de pagès amb tòfona i trompetes de la mort 16,5 €

Entrama de Vedella a la brasa, Foie, parmentier de Patata amb salsa de PX y Escalunyes 19,5 €

Els nostres plats... PVP

PVP

Llardons de Càdis estil "Casa Manteca" 9 €

Cecina de bou dels "Valles del Esla" 12,5 €

Espatlla 100% ibérica de glà, D.O. Jabugo 14,5 €

Assortiment de Formatges (Comté 24 m, Teodolino 24 meses y picón Besjes -Tresvison) 13 €

A pes...

Pastís "fondant" de Formatge manxec i Gerds  7,5 €

Torrada de Santa Teresa i Gelat de Llet merengada casolans 7,5 €

Coulant de Xocolata amb gelat de Vainilla 6,5 €

Gelat d'api i Llima 6 €

Crema Catalana amb aroma de Lima Kêffir 5,5 €

Postres...   PVP


