Amanides i
Productes
de l’Hort

La Carta

Burrata amb tomàquet confitat i alfàbrega

Tomàquets de pagès amb ceba tendra i tonyina
Amanida de brie arrebossat, poma, bacó i nous
Amanida de mató de Montserrat, panses i pinyons

Tapes per picar
Patates braves Tradició
Nachos CFD amb formatge, guacamole,
"pico de gallo" i crema àcida
Gua Bao de costella de porc i hoisin
Fusta de pernil ibèric 100gr
Gyozas de verdures i pollastre (4 u)
Pa de coca amb tomàquet
Ous estrellats amb pernil ibèric o xistorra

Melonjito (meló + mojito)
Tiramisú della nonna

Mochi (Cheesecake o fruits del bosc)
Coulant de xocolata
Pannacota de xocolata blanca amb mango
Flam de formatge amb crumbles
Pinya a la brasa amb gelat de coco

amb productes de l’Hort d’en Casassayas

La Cèsar de cabdells i pollastre

6,90 €
7,90 €
4,25 €
13,50 €
6,80 €
1,80 €
9,50 €

La Xurreria

8,90 €
9,65 €
8,50 €
8,90 €
8,50 €

Carro de pastissos del dia

14,90 €
13,50 €
10,90 €
9,90 €

Burguers

Servides amb patates Deluxe
Llagostins Vietnamites amb mainoesa de curry (4u)
Raves de pollastre amb patates xips i BBQ
Kushi niku de vedella amb formatge "Gouda" (4u)
Samoses de verdures amb sweet chili (4 u)

8,95 €
7,90 €
8,50 €
5,75 €

Udon "fideus gruixuts amb verdures i shitakes"

Yakimeshi "Arròs fregit" amb verdures, ou i salmó
Caneló de verdures i gambes

13,90 €
12,90 €
12,90 €
11,90 €

5,50 €

La gelateria
De llima i llimona
De mango i fruita de la passió

De vainilla i brownie
De xocolata belga
De maduixa i gerds
De coco

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

Menu de Sushi

6,50 €
Hosomaki de tonyina
7,50 €
Loving Maki (salmó, philadelphia i mango)
8,50 €
Fun Maki (salmó, alvocat, maiojapo i tobikko)
8,75 €
Storm Maki (tonyina, maionesa kimchee i gingebre) 8,90 €
Nigiri de salmó
1,90 €
Nigiri de tonyina
2,20 €
Nigiri de foie
2,30 €
Sashimi de salmó
1,50 €
Sashimi de tonyina
1,70 €

Uramakis
Furansu (foie, ceba cruixent, panko i oporto)

13,50 €
Cube 24 (mozarella, tòfona, pernil i tempuritzat)
12,90 €
California (cranc, philadelphia, alvocat i tobikko)
11,95 €
Tuna&Tàrtar Roll (alvocat, tonyina i el seu tàrtar) 12,65 €
Salmon&Tàrtar Roll (alvocat, salmó i el seu tàrtar) 11,95 €
Eby Crispy (llagostí arrebossat, pernil i chutney)
13,25 €
Black (arròs negre, llagostí arrebossat, alvocat, maio japo) 12,95 €
Cubanito (plàtan, cogombre, philadelphia, salmó i mel) 12,95 €

Costellar sencer de porc amb una barbacoa casolana

14,90 €

Filetó de bou amb oporto, foie i poma

18,90 €

Txuletón de bou amb planxa de sal (mínim 400gr)

5,5€/100gr

Steak tàrtar a la nostra manera

13,95 €

Tallata de bou amb mostassa a l’antiga

17,50 €

Combinats

Yakisoba o Yakiudon o Yakimeshi

Sushi Time

Combinat de nigiris, makis i uramakis

(no es pot escollir ni tampoc demanar per emportar.
Màxim 18 peces)

Postre a escollir
Ampolla d’aigua i Abadal Blanc
(1 cada 2 persones)

Cafès no inclosos.
* Tenim a la vostra disposició informació sobre els al·lèrgens

Hosomaki de salmó

Gyoza·Llagostí Vietnamita·Kushi Niku

Carn´ivors
9,50 €
8,90 €
8,90 €
9,50 €

Makis&Nigiris...

Pica-Pica

Escollir entre

NODDLES&
ARROSSOS
Yakisoba "fideus prims amb verdures i gambes"

Burguer de bou amb oporto i foie
Vintage Burguer amb tomàquet confitat, payoyo i bacó
Burguer amb formatge de cabra, pernil i melmelada de tomàquet
New York Burguer, amb cheddar, bacó, tomàquet i ceba

4,50 €
5,90 €
4,50 €
5,50 €
4,50 €
3.90 €
4,50 €

Pastissos Cupcake

La Peixateria
Pop a la brasa amb parmentier i sobrassada
Tataky de tonyina amb maionesa d'alvocat
Tàrtar de salmó i mango
Saltat de calamarcets amb verdures i misso

SUSHI

Postres clàssics

25€

Only You (12 peces de sushi variat)

15,90 €
For Couples (24 peces de sushi variat)
31,25 €
Love Salmon (24 peces variades només de salmó) 29,90 €
Planet Tuna (24 peces variades només de tonyina) 36,95 €
For Friends (mig metre de sushi variat 48 peces) 54,50 €
Crazy People (un metre de sushi variat 72 peces) 69,90 €

