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Carta restaurant

Carrer de Londres, 65



VEGETALS
Vegetales

Porros confitats a baixa temperatura amb vinagreta brasilenya
Puerros confitados a baja temperatura con vinagreta brasileña

Pak choi saltat amb llavors de sèsam i cremós de salsa tamari
Pak choi salteado con semillas de sésamo y cremoso de salsa tamari

Espinacs frescs saltats amb panses, pinyons, dukkah i pa cruixent de blat
Espinacas frescas salteados con pasas, piñones, dukkah y pan crujiente de maiz

La nostra versió d'escalivada: ceba al forn farcida amb pebrot escalivat i crema 
lleugera d'albergínia
Nuestra versión de escalivada: cebolla al horno rellena con pimiento escalivado y crema ligera de berenjena

7,50€

7,75€

7,95€

7,95€

ENTRANTS
Entrantes

Truiteta de gambetes de Sanlúcar amb verds
Tortillita de gambitas de Sanlúcar con verdes

Patates braves Dynamic
Patatas bravas Dynamic

Pa Bao amb salmó Gravlax i guacamole
Pan Bao con salmón Gravlax y guacamole

La croqueta de pernil de gla
La croqueta de jamón de bellota

"Aguachile" amb gamba vermella
Aguachile con gamba roja

Steak tartar
Steak tartar

Llom a l'orsa (cuina de recapta)
Lomo a la orza (cocina de recapta)

Piruletes de carpaccio de vedella, parmesà i ruca (3 unitats)
Piruletas de carpaccio de ternera, parmesano y rúcula (3 unidades)

Neo-sushi fresh (versió de s-sam cansalada)
Neo-sushi fresh (versión de s-sam panceta)

Tricolor d'hummus, sèsam torrat i pa pita
Tricolor de hummus, sésamo tostado y pan pita

6,25€

5,50€

6,50€

1,75€ud

9,50€

9,95€

6,50€

7,50€

3,50€ud

6,95€

Endivias, aguacate, queso de cabra fundido, frutos secos, membrillo y vinagreta de miel y zaatar

FRESH
Fresh

Amanida Andalusia: de papes amanides, ou dur, cebeta i maionesa amb julivert
Ensalada Andalucía: de papas aliñas, huevo duro, cebolleta y mayonesa con perejil

Street Cesar Salad amb iogur grec, anxoves, parmesà i croutons de pa
Street Cesar Salad con yogurt griego, anchoas, parmesano y picatostes 

Amanida àrab d'albergínia amb pesto de menta, kalamata i feta
Ensalada árabe de berenjena con pesto de menta, kalamata y feta

Caprese triple doble Dynamic amb tres classes de tomàquet, burrata i bufalla
Caprese triple doble Dynamic con tres  tipos de tomates, burrata y bufalla

Mezclum d'enciams, bacallà esqueixat, favetes i romesco
Mezclum de lechugas, bacalao "esqueixat", habitas y romesco

Endíbies, alvocat, formatge de cabra fos, fruits secs, codony i vinagreta de 
mel i zaatar

5,25€

7,50€

8,25€

8,75€

8,95€

8,50€

BACALLÀ 
Bacalao 

Amb guirlatxe de fruits secs, saltat d'espinacs frescs i ras el hanout
Con guirlache de frutos secos, salteado de espinacas frescas y ras el hanout

Barcelona a la musselina: mix de llauna i allioli amb guarnició de cherrys al forn
Barcelona a la muselina: mix de "llauna" y allioli con guarnición de cherrys al horno

Amb holandesa de tapenade sobre puntes d'espàrrecs de marge
Con holandesa de tapenade sobre puntas de espárragos trigueros

9,95€

9,95€

9,95€

Esqueixada clàssica
"Esqueixada " clásica

"Tiraditos" amb fonoll brasejat i maracuià
Tiraditos con hinojo braseado y maracuyá

En carpaccio amb base de bloody mary i olivada
En carpaccio con base de bloody mary y olivada

7,95€

7,95€

7,95€

Confitats / Confitados

En fresc / En frescos

TONYINA
Atún

A la graella amb tàrtara, amanida d'espinacs frescs i poma
A la parrilla con tártar, ensalada de espinacas frescas y manzana

Tàrtar amb ceba morada, alvocat i "chile"
Tártaro con cebolla morada, aguacate y chile

Tataki amb verdures dolces i salsa ponzu
Tataki con verduras dulces y salsa ponzu

9,25€

8,95€

9,95€

FILET 
Solomllo

Amb crema de gorgonzola i patates deluxe
Con crema de gorgonzola y patatas deluxe

Amb foie fresc, ceba confitada i reducció de Pedro Ximenez
Con foie fresco, cebolla confitada y reducción de Pedro Ximenez

Vietnam: amb miso, jenjibre i mel sobre pack choi
Vietnam: con miso, jenjibre y miel sobre pack choi

Amb mantega maitre d'hotel i saltat de xampinyons amb tarka i fonoll fresc
Con mantequilla maitre d'hotel y salteado de champiñones con tarka e hinojo fresco

12,95€

12,95€

12,95€

12,95€

Poché amb foie i oli de tòfona
Poché con foie y aceite de trufa

Amb "morcilla" cruixent i poma glaçé
Con morcilla crocante y manzana glaçé

Amb saltat de pebrot, gambes i "chile" fresc
Con salteado de pimiento, gambas y chile fresco

London: fregit amb "puntilla" i cansalada transparent a baixa temperatura
London: frito con puntilla y panceta transparente a baja temperatura

5,25€

4,50€

5,25€

4,95€

OUS
Huevos

XARCUTERIA
Charcuteria

Pernil de gla amb pa de coca de vidre amb tomàquet (100gr)
Jamón de bellota con pan de coca de cristal con tomate (100gr)

Assortiment de cinc classes de formatges
Surtido de cinco clases de quesos

19,95€

19,95€

Treballem el producte


