
Croquetes de pernil 5,8

Wantons d'ànec lacat(5 uds.) 1,8

Bunyol de bacallà amb mel de canya 8,6,2

Carpaccio de tomàquet de Barbastre amb vinagreta de cítrics

Amanida d'espinacs baby amb pera, cigrons i pinyons 3,9

Sopa de ceba amb formatge emmental gratinat i ou poche

Stracciattella de burrata amb albergínia fumada i mel de flors 5

Hummus d'alvocat, espinacs amb papadom 8

Lloms d'anxoves netejats a mà

Calamars a l'andalusa amb maionesa picant 2,8,4

Pernil Ibèric 100% Bellota, Iberico, Fills de noia, Extremadura

Briox de galta de vedella confitada 8,10

Coca de vidre amb tomàquet i A.O 8

2,40 € /ud

9,50 €

10,2 €

9,80 €

9,40 €

9 €

13,2 €

9,40 €

3 € unidad

12,50 €

18,50 €

12 €

2,50

Pop a la brasa amb parmentier de pebre vermell de la vera i allioli de romaní 2,5,6

Salmó marinat amb maionesa d'all negre

Musclos de roca amb vermut blanc, romaní i llima 4,10

Llom de bacallà confitat amb mussolina de poma fuji 2,6

Tataki de tonyina amb alga wakame maionesa de wasabi 1,8,10

Tàrtar de salmó salvatge amb alvocat i tomàquet de Barbastre i salsa teriyaki

Ceviche de corbina amb all groc, teriyaki i moniato 2

Coca de sashimi de tonyina i maionesa de xipotle 1,2,6,8

Dilluns:

Dimarts:

Dimecres:

Dijous:

Divendres:

Dissabte:

Diumenge:

x    

13-16/ 20-00.00

13-16/ 20-00.00

13-16/ 20-00.00

13-16/ 20-00.00

13-16/ 20-00.00

x

Si en té alguna
intolerància o al·lèrgia
si us plau consulteu

amb el personal

OSTRES FRESQUES

DE NORMANDIA

FINE DE CLAIRE Nº3 4

4,00e/ud.

OYSTER BAR
17,20 €

15,40 €

12,00 €

18,60 €

17,80 €

16,60 €

15,00 €

14,00 €

OYSTER BOX 4

18,00e/6 ostres

15 % SUPLEMENT TERRASSA
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DEL MAR

BISTRO



Carpaccio de vedella amb pinyons i làmines de parmesà 5,9

El nostre tàrtar de filet tallat a mà amb torradetes 8

Tagliata d'entrecotte de Leon al cafè de París 8

Filet de bou

amb cebetes glacejades, atell d'espàrrecs i cafè paris 1,2,3,5,8

Escalopa milanesa XL amb ou poché 5,6,8

Chuletó de vaca vella 4 anys i de 30 a 45 dies de maduració

CARNS

Truita de patates
bauvese amb ceba 6

Truita trencada amb botifarra 
negra mongetes de Santa Pau 
i shitake 6,8

Ous estrellats
amb pernil de gla 8

OUS

12,00 €

14 €

11,80 €

16,00 €

21,00 €

17,50 €

*22,00 €      

18 €

50 €/kg

CHEESE LOVER 5,8 200 grs. de vedella , medalló de formatge
de cabra cruixent, ceba caramel·litzada i banyada a cheddar

AMERICANA 200 grs. de vedella marinada amb ceba
caramel·litzada amb melmelada, bacó i cheddar fos 5,6,7,8

MONSTER Doble carn madurada de 120g cheddar, ceba
caramel·litzada, bacó, tomàquet, alvocat,
mesclum, ou ferrat 5,6,8

MEXICANA 200 grs. de vedella amb guacamole,
Ceba adobada, jalapenys i maionesa picant

LA VASCA 200 grs. de vedella amb bacó,
Idiazàbal, ou ferrat, espinacs, xistorra i piparres 5,6,8

VEGGIE Burger de quinoa amb verdures rostides i
pebrot escalivat, tomàquet, xiitake, alvocat 3,5,6,8

CHICKEN XXXL Només per a valents! Pollastre cruixent amb
alvocat, formatge cheddar i amanida llatina 5,6,7,8

13,50 €

12,90 €

14,60 €

13,20 €

13,20 €

13,20 €

13,90 €

Coulant de coco 6

Peres a la garnatxa amb crema de mascarpone 10,5

Gelats (vainilla, xocolata, caramel bananes…)

HAMBURGUESES (amb patates fregides incloses)

POSTRES – 6 EUROS -

Chessecake 5,8

Tiramisu de pistachio 8

Tarta Tatin 8

Linguini a la carbonara amb
guanxale i servit al nostre
formatge Pecorino 8,6

Pancioti d'albergínia i escarmós
amb tomàquet concasse i sàlvia
5,6,8

Risotto de cua de toro a baixa
temperatura amb infusió de safrà
de La mancha 5

Risotto d'ànec confitat i shitake 5

Arròs caldós de Llamàntol cuinat
al moment, temps d'espera 25 
min 11

PASTES I ARROSSOS

14,20 €

14,20 €

16,20 €

16,20 €

25 € p/p



POSTRES

HAMBURGUESAS (con patatas incluidas)

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

Coulant de coco  6

Chessecake 5,8

Peras a la garnatxa con crema de mascarpone  10,5

Mil hojas de crema de limón con frutos del bosque 8

Tarta Tatin 8

Helados (vainilla, chocolate, caramelbananas…)
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CHEESE LOVER  5,8

200 grs. de ternera , medallón de queso de cabra crujiente, cebolla caramelizada y  bañada en 
cheddar

AMERICANA

200 grs. de ternera marinada con cebolla caramelizada con salsa BBQ y cheddar  fundido 

MONSTER

Doble carne madurada de 120g cheddar, cebolla caramelizada, bacon
mezclum, huevo frito 5,6,8

MEJICANA

200 grs. de ternera con guacamole, pico de gallo, jalapeños y mayonesa picante 

LA VASCA

200 grs. de ternera con beicon, Idiazábal, huevo frito, espinacas, chistorra y 

VEGGIE

Burger de quinoa y frijoles negros con lechuga, tomate, shiitake, aguacate , huevo 

CHICKEN XXXL ¡Sólo para valientes!

Pollo crujiente con aguacate, queso cheddar y ensalada latina 5,6,7,8


