Tapes

platillos

CLÀSSIQUES:

Gaspatxo en got

3,9€

Paleta Ibèrica
Tallada al moment

Coca d’escalivada fina i cruixent

4,5€

18,5€

Amanida russa amb ventresca de tonyina

5,5€

Ous
Amb pisto andalus

9€

Truita de patates
Feta al instant

7,5€

Mig bròquil
Amb bitxo i avellanes

8€

Les braves fetes confitades amb oli d’oliva 4,5€
Croquetes de pernil (3un)

4,9€

Croquetes de ceps i foie (3un)

4,9€

Pebrots del padrón

4,75€

Calamars del mediterrani

12,5€

Albergínia arrebossada amb mel de canya 6,5€
Bunyols de bacallà (5un)

4,9€

Pintxo Moruno Picant

9,5€

de vermut:
Olives condimentades

2,9€

Xips de patates

1,9€

Gilda tradicional (1un)

1,9€

Gilda de matrimoni (1un)

1,95€

Llauna de musclos en escabetx

5€

Llauna d’escopinyes amb oli

8€

Llauna de sardines amb oli

9€

Filet d’anxova 000 de Perelló (1un)

1,9€

Formatge marinat amb all i romaní

7,5€

Pa amb tomàquet

2,9€

Musclos
A la marinera i un punt de tomàquet

9,5€

Tonyina marinada
Amb vinagre de Jerez, soja i gengibre

13,5€

Gambes “al ajillo”

12,5€

Steak tartar
Amb patates fregides i torrades

13,5€

Moll de l’os
Al forn

7€

Tapes de LLOTJA
A consultar amb cuina!

Entrepans

Ocaña

Katz Ibèric
Pa de massa mare,
pastrami de cansalada de porc,
pipares, mostassa
OFC - Ocaña Fried Chicken Brioix, pollastre fregit, llima,
pebrot dolç, alfàbrega, iogurt
Cerveza Amigo
Pa de coca, falàfel fet a Ocaña,
babaganoush, coriandre, col llombarda
Bikini XXL dels amants del formatge blau
Bikini XXL, formatge stilton,
compota de pomes
Primanti Brothers
Brioix,col, patates fregides,
formatge cremós, roastbeef
Llibret vegetal
Focaccia d'olives negres,
llibret d'esberginies y parmesà,
tomàquets cherry
Cheese burger
Brioix, hamburguesa com Deu mana,
formatge cheddar, cogombret fet a casa,
tomàquet
Chicken Chilli Dog - Pollastre Chile Gos Pa de brioix format hot dog,
farcit de canelons picants,
gratinat amb beixamel i formatge

bon

PLANXAT
A TOT MOMENT
Bikini XXL
Planxat de pernil ibèric i formatge
El Popeye del Dole

11,5€

4,5€
9€
6,5€

El Malloquí
Sobrassada amb formatge

8€

El Olivia
El Popeye del Dole vegetarià

5€

10,5€

8,5€

10€

12,5€

10€

12,5€

13€

profIT

Amanides
Amanida Cleòpatra
Cabdells, vinagreta de llimona,
parmesà, ou poxé y crostons

9€

Amanida de mil tomàquets
Tomàquets km0, ceba, alfàbrega

7€

Amanda de mil tomàquets
amb Ventresca Nardin
Tomàquets km0, ceba,
ventresca de bonítol, alfàbrega
Còctel de llagostí lleuger i alegre
Llagostí, e
nciam romà,
olives negres, salsa còctel alegre,
alvocat

12€

15,5€

Amanida verde que t’estimo verda!
Col, pepino, espinacs, alvocat,
kiwi, cànem, bròquil,
10,5€
vinagreta de galanga
Burrata
Burrata amb pebrot
molt escalivat, olives negres,
vinagre de Pedro Ximenez

8,5€

C

Plats Combinats
recombinats

Els clàssics

Una nova interpretació gastronòmica
dels nostres clàssics

La Resurecció d'un clàssic
de les Rambles

El Belga
Musclos al vapor
amb maionesa de cítrics,
patates fregides i amanida

El 1
Llom de porc ral, ou fregit,
patates fregides i pebrots

10,5€

El 2
Escalopa, ou fregit,
patates fregides i amanida

12,5€

El 3
Hamburguesa, ou fregit,
patates fregides i amanida

11,5€

El combinat del Cèsar
Pit de pollastre de pagès rostit
amb all i romaní, cabdells,
vinagreta d'anxoves i parmesà

El Pagès (català)
Botifarra ibèrica casolana,
mongetes saltades i pa amb tomàquet
El de Almadraba
Tac de tonyina amb ceba,
fesol tendre al vapor, coca de pebrots
i una mica d'albergínia

El vegà
Tofu a la llauna, mongetes, pa amb tomàquet
El hardcore
Filet de vaca vella, moll de l’os al forn,
migas picants, amanida de tomàquet

13,5€

14,5€

14€

17,5€

12€

Combinat superhealthy & Superfood
Tot molt superhealthy +
còctel sense alcohol (TBD)
Suplement de patates fregides
per als plats combinats		

El 5
Arròs a la cubana
(ou fregit, plàtan fregit,
salsa de tomàquet) i amanida

9,9€

RETROPostres

New age + cóctel

Combinat anti ressaca
Hamburguesa, ou fregit,
patates fregides + Michelada

11€

17,5€

supercombinats
Combinat a l’estil brunch
Torrada XXL, pernil dolç de porc ral,
ou poché, albergínia escalivada,
holandesa ibèrica + Mimosa

El 4
Broquetes morunes, ou fregit,
patates fregides i amanida

18,5€

18€

Torrija, gelat de vainilla

6,5€

Mousse de xocolata
Valrhona 70%

6,5€

Maduixots del Maresme
Amb vainilla, lima i nata muntada

5,5€

Crema catalana

5,5€

Copa banana split

Omelette Surprise (per 2 Pax)

14,5€
2€

Gelat d’estiu (2 boles)

8€
10,5€
5,5€

