
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
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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
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16,20 

25 


