LA NOSTRA CARTA
Les clàssiques
Patates braves de l’Olla 6e
Patatas bravas de la Olla

Les Fredes

Croquetes de ceps o de pernil 1,25e/u.

Anxoves del Cantàbric 8,5e

Croquetas de boletus o de jamón

Anchoas del Cantábrico

Tempura de calçots amb salsa romesco 7,5e

Canotets de pernil ibèric amb tomàquet confitat 13e

Tempura de calçots con salsa romesco

Canutillo de jamóni bérico con tomate confitado

Tempura de carxofes amb salsa romesco 9e

Amanida de formatge de cabra i nous 10e

Tempura de alcachofas con salsa romesco

Ensalada de queso de cabra y nueces

Pinxos de llagostins arrebossats 10e

Amanida de bacallà esqueixat i taronja 10e

Pinchos de langostinos rebozados

Ensalada de bacalao desalado y naranja

Calamar de platja a l’andalusa 13,5e

Escalivada amb anxoves del Cantàbric 10e

Calamar de playa a la andalusa

Escalibada con anchoas del Cantábrico

Bunyols de formatge idiazabal 8e

Timbal d’escalivada amb formatge de cabra 10e

Buñuelos de queso idiazabal

Timbal de escalibada con queso de cabra

Tàrtar de tonyina vermella amb alvocat 17,5e
Tartar de atún rojo con aguacate

Tataki de tonyina vermella amb cruxient d’alga nori i sèsam 17,5e
Tataki de atún rojo con crujiente de alga nori i sésamo

Carpaccio de peus de porc amb vinagreta de festucs 13e
Carpaccio de pies de cerdo con vinagreta de pistachos

Les mo dernes
Pop a la gallega de l’O lla

16,5e

Pulp o a la gallega de la O lla

Cruixent de foie i ceps

14,5e

Crujiente de foie i b oletus

Co c a de foie micuit c aramel•litzat

14,5e

Co ca de foie micuit caramelizada

“ Torrija” de tomàquet i arengada fumada 4,5e
Torrija de tomate y arenque ahumado

Cruixent d ’ou estavellat amb ibèric

9e

Crujiente de huevo estrellado con ibérico

Musclos a la planxa amb salsa thai 9,5e
Mejillones a la plancha con salsa thai

Les Potents
Risotto de ceps amb cruixent d’emmental 13,5e
Risotto de boletus con crujiente de emmental

Arròs negra amb llagostins i all i oli 15e
Arroz negro con langostinos y “all i oli”

Llom de rap al forn sobre crema lleugera d’ibèric 17,5e
Suprema de rape al horno sobre crema ligera de ibérico

Bacallà confitat al pilpil de ceps/ a la muselina d’all 15e
Bacalao confitado al pilpil de boletus / a la muselina de ajo

Magret d’ànec macerat amb salsa teriyaki 15e
Magret de pato macerado en salsa teriyaki

Ploma ibèrica cuinada a baixa temperatura 15e
Pluma ibérica cocinada a baja temperatura

Lingots cruixents de garrí 16e
Lingotes crujientes de cochinillo

Entrecot de vedella de Girona 18,5e
Entrecot de ternera de Gerona

Daus de peus de porc gratinats amb formatge i pera 15e
Dados de pies de cerdo gratinados con queso y pera

Sandvitx cruixent de cua de bou amb anguila fumada 16e
Sandwich crujiente de rabo de toro con anguila ahumada

