DE LA MAR
Ostres naturals “Speciale” de Normandia nº2
Amb llimona rostida i salsa vermella del Perú,
de ceba, mezcal i coriandre
1 PEÇA

4.00

3 PECES

11.00

1/2 DOTZENA

20.00

1 DOTZENA

39.00

Gambes vermelles de Castelló a la planxa
(5 unitats) amb maionesa negra

Navalles del Delta de l’Ebre a la planxa
(5 unitats) amb sal grossa

18.75

17.50

APERITIU
Patates xips

3.00

Olives marinades

4.50

Conserves variades, pregunta per elles ...

TAPES
Formatge d’ovella curat la Manxa (curació mínima de 6 mesos)

8.75

Pa de vidre torrat amb tomàquet

3.45

Gaspatxo verd de cogombre, créixens, menta,
coriandre, api, gingebre, espàrrecs,
pèsols i un toc de jalapeño

7.50

Bròquil salvatge, maionesa negra, xips d’all

8.25

Burrata amb tomàquet, pistatxo, olives i pesto

8.75

Patates braves

5.50

Ous ecològics estrellats amb pernil ibèric

12.50

Vieires a la planxa amb tomàquets semisecs,
pesto d’alfàbrega, flors

13.25

Musclos i cloïsses al vapor
amb picada de tomàquet i ametlles

12.00

Anxoves del Cantàbric sobre torrada amb romesco
Calamars en tempura amb maionesa negra

7.50
12.00

Selecció de 4 formatges catalans
amb mostassa de figa

16.50

Seitons en papallona fregits a l’andalusa

9.00

Pernil ibèric

17.75

Croquetes de pernil ibèric (3 unitats)

5.30

Rosbif amb salsa tàrtara i confitats

11.90

MERCAT DE LA

BOQUERÍA
Pebrots farcits
Pebrots verds italians farcits amb quinoa, bolets, edamame,
fruita jack, amb salsa cremosa de formatge blau i magrana

9.50

AMANIDES FRESQUES DEL MERCAT

Paella marinera
La clàssica de l'Ocaña

16.50

Amanida russa
Salsa de iogurt, remolatxa, pastanaga, moniato,
cogombres, raves, llavors de carbassa i menta

Pota de pop gallec a la planxa
Servida amb trinxat de patata assaonat
amb pebre vermell de la Vera i sal Maldon

16.00

Daurada marinada en safrà
Amb navalla gallega, botifarra,
edamame, full d'ostra i flors

17.00

La Hamburguesa
Hamburguesa de bou amb sobrassada ibèrica, formatge San
Simón fumat, guacamole, ceba caramel·litzada, allioli, enciam,
tomàquet, pa de brioix i patates fregides

14.50

Filet a la brasa
Filet de vedella (200gr) a la brasa
amb mantega Cafè de París, patates fregides i tomàquets

24.00

Amanida de pop
Pop, meló, escarola, parmesà, mel, gerds
Salmó marinat amb remolatxa
Servit amb una amanida de cogombres
amb salsa cremosa d'herbes
Amanida de la Boquería
Amanida de cabdells amb vinagreta cremosa,
pistatxos, raves, parmesà i maduixera

7.50

11.00

9.75

8.50

DOLÇ

I SEXY
Gyozas de plàtan farcides de crema
de xocolata i gelat de macadàmia

6.50

Pastís de xocolata amb dolç de llet

5.90

Panna cotta de coco

5.90

Gelats i sorbets

5.90

Crumble de poma amb gelat

5.90

