
Tapes
Guacamole i Hummus amb natxos .....5,00€/tapa x 2 pax
Croquetes de rostit amb pernil
Croquetes de ceps  --------
Croquetes d´hortalisses                      
Croquetes d´ous estrellats
Croquetes de xistorra amb mel i brandy
Croqueta de bacallà amb confitura de ceba
Croqueta d´escalivada rebossada amb pa de pagès i oli oliva--
Croqueta de Calçot a la brasa amb pa de pagès (amb salsa romesco 1,00€ més)

Veganes-
veganes    

veganes

5,00€/5uni/racc
venta per raccions
no barrejables

Bunyols de bacallà casolans   ......... .....5,00€/8 unitats
Patates bravas kenebec           ......... .....5,00€/racc
Patates de km0

Casolanes 100%
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Burgers degustació de 80gr

Hamburguesa de vedella 100% i foie-----------4,50€/uni
suc de rostit, poma planxa i foie micuit

Hamburguesa de vedella angus 100%----------4,50€/uni
Ruca, ou de guatlla i maionesa amb un toc de tòfona negre

Hamburguesa de vedella 100% isobrasada--4,00€/uni
amb sobrasada i formatge manxeg suau toc de codonyat

Hamburguesa de vedella  i suau toc de xai---4,00€/uni
dues textures, planxa i al centre rostit, bergínia rebossada en orly,
mostassa-mel-vinagre forvm

Hamburguesa de vedella-porc i rulo cabra--4,00€/uni
confitura de ceba-rulo de cabra caramel.litzat i ou ferrat guatlla

Comanda mínima 20,00€ 
servim - llorenç-Sant Jaume-priorat- torregasa- inclòs preu
l´Arboç 3,00€ comanda i el Vendrell 5,00€ comanda

VINS
ONOM d´Alsina&Sardà (Blanc afruitat, macabeu i muscat).....7,00€/bot
ONOM d´Alsina&Sardà(Rosat, Afruitat, Cabernet i pinot).......7,00/bot
LOOK Avgvstvs (jove i fresc xarel.lo-sauvignon-muscat..8,00€/bot
ONOM d´Alsin&Sardà (Negre, fresc i afruitat).................7,00€/Bot

i COQUES

Entrepans Calents degustació 100gr
Entrepà llom a la sal, romesco, ceba i formatge brie---------------4,50€/uni
Barreta de pa de massa mare i llarga fermentació cassolana, cap de llom a la sal, brie caramel de ceba

Entrepà pit de pollastre planxa i xampinyo crema emmental---4,50€/uni
Barreta de pa de massa mare i llarga fermentació cassolana, pit de pollastre planxa, xampinyó crema i pebrot verd

Finguers de Pollastre amb Corn-Flakes.6,00€/racc
amb Maionesa de mostassa i llimona

/5uni

Entrepà d´HEURA planxa amb xampinyo crema i romesco  ---4,50€/uni
Barreta de pa de massa mare i llarga fermentació cassolana, HEURA(Nova carn vegana semblant al pollastre) Vegà

Croque Monsieur amb pa de motllo estil Hokkaido-----------------4,00€/uni
Crema beixamel amb emmental, pernil dolç cuit al forn i gratinat amb emmental, pa de hokkaido pa de motllo  molt esponjos de llet

Hamburguesa de col kale i quinoa     ----- ----4,00€/uni---vegana
 carxofa en orly i mostassa mab mel-guacamole
Hamburguesa d´hortalisses brasa     ----- ----4,00€/uni---vegana
 carxofa en orly i mostassa mab mel-guacamole
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i COQUES

Coques (per picar 2 pax)

Coca d´escalivada brasa -------------------------------------------------8,50€/uni
Tomàquet i nyora, pebrot i bergínia escalivada, ceba confitada.

Coca d´hortalisses rostides  --------------------------------------------8,50€/uni
Pebrot verd i vermell, carbasso, ceba, pastanaga, xampinyo, pèssol, carxofa

Coca de xistorra i formatge manxeg----------------------------------8,50€/uni
Tomàquet i nyora, xistorra, formatge manxeg curat, picada avellana i  all

Coca d´espinacs i xampinyó amb tonyina (sense cocció)-----8,50€/uni
Romesco, espinac fulla, xampinyó natural i panses de corint, tonyina en conserva després de cocció

Elaborades per nosaltres amb farines ECO i moltes a pedra
sense aditius ni conservants i mirant al màxim producte km0.

significat signes alèrgens

Alèrgens
Intoleràncies

Coca tipus forner amb herbes i horta del Penedès-------- -----7,00€/uni
Romaní, farigola, sajolida, ceba, tomaquet madur, olivada d´arbequina verda i negre, oli OVE del Poble
sal maldon

 Encenalls de pernil ibèric per sobre Coca tipus forner--------5,00€/uni

Sliders de brioix (per picar 4-6 pax)
Slider 2 formatges i Pernil dolç planxa ---------------16,00€/uni
Formatge fos suau i Emmental, pernil dolç de cuixa cuit forn planxa

Slider 2 formatges i Frankfurt Alemany --------------16,00€/uni
Formatge fos suau i Emmental, salsitxa de frankfurt alemanya

Slider 2 formatges i hamburgesa mixta ---------------18,00€/uni
Formatge fos suau i Emmental, hambueguesa mixta amb ceba, maionesa ketxup
mostassa antiga

Coca  tipus focaccia de cebes i salsitxa esparracada----- -----8,50€/uni
Ceba dolça confitada, ceba de figueres i valenciana, farigola i tomani, salsitxa i tomaquets

Bagels ( )Pa de cervesa escaldat abans de forn

De pollastre o Heura(vegano) --------------------------5,00€/uni
Pechuga de pollastre cuita a la sal, maionesa de mostassa i mel, ruca i alvocat

De salmó fumat-----------------------------------------------6,00€/uni
Salmó fumat, formatge crema amb cibulet, ruca i vinagreta de taronja confitada

POSTRES (elaboració pròpia) 3,00€ unitat
El nostre lemon amb coca de iogurt
Una coca de iogurt de llimona com la que feien a casa, lemon curl amb llimones de l´hort acabades de collir

Tiramisú
Melindros secs savoiarde, cafe, Amaretto i mascarpone

Carlota Cake (pastanaga en Valencià)
Pa de pessic amb oli oliva i especiat( clau, canyella...) caramel toffe, crema de formatge cremós i nous.


