ENTRANTES FRIOS
Ensalada césar con pollo, manzana, picatostes y salsa de yogur
Ensalada mediterránea con vinagreta de Jerez
Pizarra de embutidos ibéricos D.O. Bellota Exclusivas Cima (Guijuelo)
Pizarra de jamón D.O. Bellota Exclusivas Cima (Guijuelo)
Pizarra de queso manchego madurado Ahuyentalobos
con grisines y almendras

9,50
8,00
18,50
19,70
10,80

ENTRANTES CALIENTES
Lasaña de carne o vegetal
Penne a la carbonara o boloñesa
Huevos fritos (3 u) con jamón Bellota y patatas fritas
Pizza al gusto
Sopa de ave con fideos y huevo cocido
Sopa de pescado de lonja

9,70
9,70
12,50
11,00
7,50
9,50

ARROCES
Arroz caldoso o Paella marinera
Arroz caldoso o Paella de bogavante
Arroz caldoso de nécora y cigala
Arroz negro con calamares
Paella vegetal con verduras de cercanía (vegana)
Paella de pollo y verduras

17,50
19,75
18,00
16,00
14,50
15,50

PESCADOS
Lomo bacalao a la brasa con verduras, patata caliu y alioli
Lenguado plancha con verduras y patata caliu
Calamares de playa a la plancha con verduritas y alioli
Pulpo a la brasa o a la gallega
Sepia a la plancha con verduritas y alioli
Mariscada Café Espanyol

18,50
22,00
16,50
19,50
16,50
35,00

CARNES A LA BRASA Y Nuestros Clásicos
1/2 Conejo de Palautordera con caliu y alioli
Pollo Groc Català con guarnición y alioli
Butifarra de payés con judías secas y patata caliu
Chuletón de cerdo ibérico
Entrecot de ternera 250g Carnicería Boket (La Boquería)
Solomillo de ternera Carnicería Boket (La Boquería)
Espaldita de cordero al horno con patata caliu

12,50
9,75
9,75
15,50
18,50
19,50
18,50

POSTRES
Coulant con helado de vainilla
Brownie de nueces con helado de chocolate blanco
Mosaico de frutas naturales
Flan casero con nata
Puding de frutas al caramelo

5,75
5,90
5,00
4,50
4,50

Precio en Euros. IVA Incluido . Servicio en terraza suplemento del 10%.
Este establecimiento conoce y aplica las obligaciones del Real Decreto sobre la protección contra los anisakis. Disponemos de información en materia de
alergias e intolerancias alimentarias. Soliciten información a nuestro personal.

SELECCIÓN BOCADILLOS
Lomo con queso
5,50
Pepito de ternera con pimientos
7,50
Hamburguesa especial de ternera Black Angus (200g)
11,50
con cebolla, tomate, lechuga y patatas fritas
LOS TÍPICOS (2 rebanadas pan payés tostado con tomate)
Atún y anchoas de Santoña con olivas rellenas
13,50
Fuet y queso manchego
10,50
Butifarra negra, blanca y fuet
8,75
TAPAS
Boquerones en vinagre con olivas rellenas
6,50
Anchoas mariposa de Santoña (3 u) y pan tostado
8,50
Lomos de sardina ahumada y pan con tomate
6,50
Jamón D.O. Bellota Exclusivas Cima (Guijuelo)
Queso manchego madurado Ahuyentalobos

Olivas rellenas
Nuestras croquetas artesanas 50g/u (3 u):
de rape y gambas
de pollo rustido
de lomo ibérico
de rabo de toro
Trio de hamburguesas Black Angus -foie, queso y cebolla
Calamares sevillana
Choco frito a la andaluza
Gyozas japonesas de pollo y verduras con salsa
agridulce con toque picante
Alitas de pollo adobadas (4 u)

Patatas bravas con su salsa (supl. salsa aparte 50 cént.)
Queso Provolone al perfume de trufa con tostadas
Mejillones gallegos al vapor de cítricos
Pincho de tortilla española
Ensaladilla rusa con picos
Hummus de berenjena con tostaditas
Rabas de calamar con mojo picón
Lacón con cachelos a la gallega

12,00
8,00
2,75
7,00
6,00
6,50
6,50
8,75
6,75
9,75
4,75
4,50
5,25
6,75
6,75
6,50
4,75
4,75
5,75
7,00

Precio en Euros. IVA Incluido . Servicio en terraza suplemento del 10%
Este establecimiento conoce y aplica las obligaciones del Real Decreto sobre la protección contra los anisakis. Disponemos de información en
materia de alergias e intolerancias alimentarias. Soliciten información a nuestro personal.

ENTRANTS FREDS
Amanida cesar amb pollastre, poma, crustons i salsa de iogurt
Amanida mediterrània amb vinagreta de Xerès
Pissarra d'embotits ibèrics D.O. Bellota Exclusivas Cima (Guijuelo)
Pissarra de pernil de glà D.O. Bellota Exclusivas Cima (Guijuelo)
Pissarra de fromatge manxec madurat Ahuyentalobos
amb grisines i ametlles

9,50
8,00
18,50
19,70
10,80

ENTRANTS CALENTS
Lassanya de carn o vegetal
Penne a la carbonara o bolonyesa
Ous ferrats (3 u) amb pernil Bellota i patates fregides
Pizza al gust
Sopa d'au amb fideus i ou dur
Sopa de peix de llotja

9,70
9,70
12,50
11,00
7,50
9,50

ARROSSOS
Arròs caldós o Paella marinera
Arròs caldós o Paella de llamàntol
Arròs caldós de nècora i escamarlà
Arròs negre amb calamars
Paella vegetal amb verdures de proximitat (vegana)
Paella de pollastre i verdures

17,50
19,75
18,00
16,00
14,50
15,50

PEIXOS
Llom de bacallà a la brasa amb verdures, patata caliu i allioli
Llenguado a la planxa amb verdures i patates caliu
Calamars de platja a la planxa amb verduretes i allioli
Pop a la brasa o a la gallega
Sípia a la planxa amb verduretes
Mariscada Café Espanyol

18,50
22,00
16,50
19,50
16,50
35,00

CARNS A LA BRASA I Els Nostres Clàssics
1/2 Conill de Palautordera amb caliu i allioli
Pollastre Groc Català amb guarnició i allioli
Botifarra de pagès amb mongetes i patata caliu
Mitjana de porc ibèric
Entrecot de vedella 250g Carnicería Boket (La Boquería)
Filet de vedella Carnicería Boket (La Boquería)
Espatlleta de xai al forn amb patata caliu

12,50
9,75
9,75
15,50
18,50
19,50
18,50

POSTRES
Coulant amb gelat de vainilla
Brownie de nous amb gelat de xocolata blanca
Mosaic de fruites naturals
Flam casolà amb nata
Puding casolà de fruites al caramel

5,75
5,90
5,00
4,50
4,50

Preu en Euros. IVA inclòs . Servei terrassa suplement 10%.
Aquest establiment coneix i aplica les obligacions del Reial Decret sobre la protecció contra els anisakis. Disposem de cartes amb informació en matèria
d'al.lèrgies i intoleràncies alimentàries. Demaneu més informació al nostre personal.

SEL·LECCIÓ ENTREPANS
Entrepà de llom amb formatge
5,50
Pepito de vedella amb pebrots
7,50
Hamburguesa especial de vedella Black Angus (200g)
11,50
amb ceba, tomàquet, enciam i patates fregides
ELS TÍPICS (2 llesques de pa de pagès torrat amb tomàquet)
Tonyina i anxoves de Santoña amb olives farcides
13,50
Fuet i formatge manxego
10,50
Botifarra negra, blanca i fuet
8,75
TAPES
Seitons en vinagre amb olives farcides (4 u)
6,50
Anxoves mariposa de Santoña (3 u) i pa torrat
8,50
Lloms de sardina fumada i pa amb tomàquet
6,50
Pernil D.O. Bellota Exclusivas Cima (Guijuelo)
12,00
Formatge manxego madurat Ahuyentalobos
8,00
Olives farcides
2,75
Les nostres croquetes artesanes 50g/u (3 u):
de rap i gambes
7,00
de pollastre rostit
6,00
de llom ibèric
6,50
de cua de toro
6,50
Trio d´hamburgueses Black Angus -foie, formatge i ceba
8,75
Calamarcets sevillana
6,75
Sípia a l'andalusa
9,75
Gyozas japoneses de pollastre i verdures amb salsa
4,75
agredolç amb toc picant
Aletes de pollastre adobades (4 u)
4,50
Patates braves amb la seva salsa (supl. Salsa apart 50 cènt.)
5,25
Formatge Provolone al perfum de tòfona amb torrades
6,75
Musclos gallecs al vapor de cítrics
6,75
Pintxo de truita espanyola
6,50
Ensaladilla rusa amb bastonets de pa
4,75
Hummus d'albergínia amb torradetes
4,75
Tires de calamar amb mojo picón
5,75
Lacón amb cachelos a la gallega
7,00
Preu en Euros. IVA inclòs . Servei terrassa suplement 10%.
Aquest establiment coneix i aplica les obligacions del Reial Decret sobre la protecció contra els anisakis. Disposem de cartes amb informació en
matèria d'al.lèrgies i intoleràncies alimentàries. Demaneu més informació al nostre personal.

