
PASTA I RISOTTO
Garganelli Bolognese                                                      15

Tonnarelli cacio i pepe  v                                              16

Pappardelle, salsiccia, carxofa, safrà, pecorino                16

Risotto, espàrrecs,  pèsols, faves, formatge de  cabra                     18

Tagliolini, cloïsses, carxofes, eriçó de mar               22

Agnolotti del plin, tòfona negra                              26

Spaghetti amb llamàntol, tomàquet, xile, alfàbrega   30

Cabdells, tomàquets cherry, alfàbrega, alvocat vg  12

Espinacs,  espárrecs,  pèsols,  faves,  formatge  de  cabra  v        14

Pollastre, kale, fonoll, pera, ricotta salata 14

Cous cous, verdures rostides, cítrics vg   14

AMANIDES

PIZZETTA I PIZZA

Mozzarella de búfala, tomàquet, alfàbrega v  8 / 15

Carxofa, pancetta, ricotta, menta 9 / 16

Prosciutto San Daniele, ruca, burrata 10 / 18

Tòfona negra, ceba tendra, formatge de cabra         14 / 26

 

CICCHETTI

Olives fregides, mortadel·la, provolone 5

Gnocchi romana al forn, gorgonzola v 6

Dip d´alvocat & cigrons, crudités vg 7

Parmigiana d'albergínia v                                         8

Carxofa brasejada, orenga, julivert, llimona vg                       9

Mandonguilles, salsa de tomàquet, alfàbrega            9

LLENYA I CARBÓ

ACOMPANYAMENTS                          tots a 5

Espinacs saltejats vg

Patates rostides v

Mix d'amanida vg

Caponata d'albergínia, balsàmic vg 

Bledes, all, xile vg

ENTRANTS

CARPACCIO I TÀRTAR

DIUMENGE
12H—00H

Sopa de pésols, oli de menta vg 9

Burrata, tomàquet, alvocat, alfàbrega v 13

Vitello tonnato, tàperes    14

Calamars fregits i pebrots de Padró, allioli de         14 
llimona 

Pop, patates, api, olives i tomàquet                           16

Carpaccio de vedella, salsa Veneciana, parmesà 15

Carpaccio de verat, escalunyes, tomàquet sec         16                                    

Tàrtar de tonyina, alvocat, xile i menta 18

Tàrtar de vedella, tòfona negra, ou de guatlla 18

Pallarda de pollastre, caponata, balsàmic               17

Cuixa, pancetta, ricotta, menta                             24

Rèmol empetxinat, pèsols, pancetta, ceba tendra           25

Llobarro, cloïsses, tomàquet "guazzetto"                 25

Filet de vedella, espàrrecs blancs, espinacs                        28

Escalopa Milanesa, sàlvia, llimona, sal                                30

Llenguado, bledes, mantega de llimona, tàperes          30

SUNDAY FEAST BRUNCH
12H-17H

45€

DILLUNS A DISSABTE 
DE 12H – 01H

BARCELONA  |  LONDON  |  ISTANBUL  |  BERLIN  |  WEST HOLLYWOOD  |  MIAMI BEACH  |  NEW YORK

Si us plau comuníca´ns si tens alguna al·lèrgia o requisit dietètic, els nostres plats s'elaboren aquí i poden contenir traces d´ingredients

v- vegetarià     vg- vegà     


