Tapes –ProvisionalBraves picants o no tant
Bravites. Tapa petita de braves
Biquini de salmó fumat
Les nostres croquetes de pollastre amb pernil

3,80
2,15
4,75
1,50
/unitat

Croquetas de la casa de jamón y pollo

3,70

Formatge de cabra fregit amb mel
Queso de cabra frito con miel

Amanida de sindria amb formatge de cabra
Ensalada de sandia con queso de cabra
Pernil ibèric de gla. Racció
Pernil ibèric de gla. Tapa

7,75
14,75
10,40
Amanida de tomàquet amb ventresca i alls tendres

11,80

Ensalada de tomate con ventresca y ajos tiernos

Amanida d’empedrat: mongetes, tonyina i bacallà

8,90

Ensalada de judías blancas con atún y bacalao

Anelles de calamar amb salsa kimchi

10,50

Anillas de calamar con salsa kimchi

Sipietes fresques saltejades amb favetes i alls tendres 11,75
Sepias pequeñas salteadas con habitas i ajos tiernos

7,75
Fingers de pollastre amb mel i mostassa
Fingers de pollo rebozado con miel y mostaza
Espagueti carbonara o bolonyesa
6,50
Wok de pasta, verdures i gambes amb salsa yakisoba 10,75
Wok con pasta ,verduras y gambas con salsa yakisoba
Costelletes de cabrit arrebossades amb patates
12,40
Costillitas de cabrito rebozadas con patatas
8,75
Mandonguilles amb sèpia
Albóndigas con sepia
Pa de coca de vidre amb tomàquet

Plats del dia
Amanida de pernil amb vinagreta de menta
Amanida de sindria amb formatge de cabra
Ou amb parmentier de patata i trufada
10,50
Risotto de ceps amb pernil ibèric
13,75
Bacallà a la llauna amb fesols
17,40
Salmó a la planxa amb espàrrecs i romesco
Escamarlans saltejats amb all i julibert
Llobarro al forn amb verduretes
14,50
Calamar potera amb espaguetis negres saltejats

7,75
7,75

10,90
14,50

9,65

2,25

Espàrrecs i parmesà amb pesto
Ceps amb manxego
Salmó fumat amb formatge
Pernil dolç amb formatge
Biquini amb tomàquet i rúcula

5,25€
6,55€
4,75€
3,50€
3,95€

Pernil serrà
Pernil de paletilla Ibèrica
Llonganissa de Balaguer
Bull blanc de Calaf
Galliner:

3,75€
10,55€
3,75€
3,55€
4,35€

pit de pollastre, tomàquet, enciam,
maionesa

Suplement de pa amb tomàquet

0,30€

Especial Vegas : Sobrassada i formatge
Pernil salat i formatge
Llom
Llom amb formatge
Bacon amb brié
Frankfurt
Frankfurt amb formatge i ceba
Suplements de ceba, formatge

4,70€
4,10€
4,50€
4,80€
4,70€
4,35€
4,95€
0,30€

Servei de terrassa 10% de suplement

Clàssica

7,75€

Pa de viena amb tomàquet, enciam,
formatge, ceba i bacon. Patates xips

Americana

8,50€

Pa de viena, Ceba caremalil·tzada, pebrots
del piquillo, formatge manxego, all i oli

Festa Major

4,95€

formatge, pernil dolç, tomàquet, enciam,
maionesa, bacon, ou fregit

Original Vegetal
pernil dolç, formatge, enciam i tomàquet,
ou, maionesa

3,85€

