
Entrants i tapeo  
Anxoves de la Escal a    2e/u.  

Oli ves farci des d’ anxova de la Escal a   3, 7e 

Ama ni da de for mat ge de cabra i nous   10e 

Ama ni da de for mat ge burrata i rúcul a   10e 

Escalivada a mb anxoves del Cantàbric   12e 

Ti mbal d’ escalivada amb for mat ge de cabra   12e 

Carpaccio de ga mbes amb foie mi cuit   13, 5e 

For mat ge d’ ovella a mb trufa i confit d’ oli  11e 

Sal morej o andal ús amb per nil ibèric i ou   8, 5e 

Pa de vi dre torrat a mb to màquet   1, 85e 

 

Croquetes de ceps   1, 50e 

Croquetes de pernil ibèric  1, 60e 

Croquetes de xipiró en ti nta ne gra i all i oli  1, 80e 

Croquetes de mozzarella, to màquet i alfàbrega  1, 50e 

Mi lfulles de patates braves de l’ Olla   7e 

Cors de carxofes arrebossada a mb salsa ro me sco   9, 5e 

Bunyols de for mat ge idi azabal i nou torrada   9e 

Pi nxos de llagosti ns arrebossats i maionesa de wasabi   13, 5e 

Musclos a la mari nera en te mpura   10e 

Cal a mars de platj a a l’andal usa   13, 5e 

Ou cruixe nt a mb xoriço ibèric   12e 

 

Tàrtar de tonyi na ver mella a mb alvocat   18e 

Tataki de tonyi na ver mella a mb cruixe nt d’ al ga nori   18e 
Pop a la gallega de L’Oll a   16, 5e 

Ou pochè a mb confit d’ ànec i shitake sobre par me ntier  12e  

Car gols e n salseta a mb xoriço i pernil ibèric   14, 5e 

Coca de foie mi cuit semi  freda cara mel·litzada  15e 

Cr ui xe nt de foie i ceps   15e 

Arrossos 
Arròs ne gra a mb llagostí i all i oli   15e 

Arròs melós a la mari nera   15e 

Ri sotto de ceps a mb cruixe nt d’ e mme nt al   15e 

Arròs de confit d’ ànec a mb all i oli grati nat de po ma  16e 

 

Car ns 
Entrecot de vedella amb maduració (330g)   22, 5e 

Plo ma de porc ibèric a mb llit de patata panadera    15e 

Filet de vedella a mb salsa de “col me nillas”  22, 5e 

Ma gret d’ ànec a mb reducció de teri yaki   15e 

Pe us de porc desossats grati nats a mb format ge  16, 5e 

Espatlleta desossada de xai de llet a B. T.  18e 

Costelletes de cabrit ecològic a la mil anesa   17e 

Fricandó de vedella en salseta   15e 

Li ngot de garrí desossat cui nat a baixa te mperat ura  17e 

 

Peixos  
“ Callos” de bacallà amb ci grons i xoriço picantets   15e 

Ll uç de pal angre confitat en salsa thai    15e 

Bacallà confitat a la mussoli na d’ all  15e 

Turbot a mb cuscús de fi nes herbes i oli de pi me ntó  17e 

Filet de llobarro a la do nostiarra   15e 


