
LA CARTA
CUINA DE PRODUCTE, FOC I BRASA

HORARI: De 13 h a 15.30 h i de 20.00 h a 22.30 h



PER PICAR

NATURA

Anxova 00 del Cantàbric amb pa de coca i tomàquet de penjar (G-P) 

Croqueta de pollastre a la catalana amb panses i pinyons (G-FS-L-O) 

Croqueta de pernil ibèric (G-L-O)

Brioche de calamars amb maionesa d'all negre i ll ima (G-O-CM)

Ostra Poget Super Spéciale Normandie (CM)

Ostra Poget Super Specéciale a la Royale (CM-P)

Braves amb allioli i  la nostra salsa picant (G-O)

Amanida russa amb ventresca de tonyina i "piparres" (O-P-SO2)

Gaspatxo de tomàquet de Barbastro (SO2)

Servei de pa de pagès / pa de coca amb tomàquet (G)
*disponible pa sense gluten

3,90 €/uni

2,50 €/uni

2,50 €/uni

8,20 €

5,50 €/uni

9,90 €/uni

6,50 €

12,50 €

7 €

3,50 €

Pernil de gla La Valla tallat a mà 
25 €

 
La nostra selecció de formatges

(L-G-FS)
22 € ració / 15 € 1/2 ració

 
Taula de fumats Carpier (L-G-FS)

28 €
 

Arròs a la brasa de la setmana 19,90 €

Musclos a la brasa al estil thai (CM)
13,50€

Pop a la brasa amb salsa Muhammara
(CM-G-FS) 18,90 €

Bacallà al carbó amb sanfaina al estil
àrab (P) 17,50 €

El caneló XL de rostit (G-L-SO2) 
15,50 €

Entrecot de vaca Simmental 20 dies
dry aged  amb piquillos i patates (G)
36 €

1/2 pollastre a l 'ast amb guarnició i
salsa a escollir* (L) 13,50 €
*Només migdia

AL·LÈRGENS: G-GLUTEN, CM-CRUSTACIS/MOL·LUSCS,
L-LACTOSA, O-OU, P-PEIX, FS-CACAHUETS I FRUITS
SECS, A-API, S-SÈSAM, SO2-SULFITS, SY-SOJA, MS-

MOSTASSA, AL-TRAMUSSOS

FOC I BRASA

"Txuletón" de tomàquet de
Barbastro amb ventresca i piparres
(P-SO2) 14,90 €

Amanida de burrata amb escalivada
i pols d'oliva negra (SO2-L) 13,90 €

Tàrtar de tonyina Bluefin, mango i
maionesa japonesa(P-O-S-SY-G)
18,50 €

Ajoblanco amb anguila fumada,
raïm, figues i wanton cruixent (G-FS-
P-SO2) 18,50€

Cebiche de llobarro Aquanaria amb
llet de tigre d'alvocat, moniato i blat
de moro cruixent (G-P-A) 19,90 €

Verdures a la brasa amb romesco
(FS-SO2-G) 12,90 €

Albergínia a la brasa, miso, feta,
fruits vermells i menta(L-SY-G)
12,20 €

Steak tàrtar de Black Angus Segrià
amb rovell curat (MS-O-G-P-SO2)

18,50 €
 

Foie micuit casolà amb poma i
sartorelli (SO2-G)

15 €
 

Rilette Rooftopsmokehouse amb
mantega, cogombrets i pa rústic (G-

SO2-L) 15 €
 

LA XARCUTERIA


