
Patates xips                            2,80
 

Olives “de la casa”                3,90
 

Llauna de musclos             5,50
 

Llauna d’escopinyes        11,05

APERITIU
croquetes de:

Bolets                                   1,85/u
Cabrales                             1,85/u
Calamar                             1,85/u
Gamba Vermella          1,65/u
Pernil i Pollastre           1,85/u
Thai                                       1,35/u
Vegana                               2,20/u

RECOMANATS

Pebrots de Padrón

el BAO de la pl. del SOL

les BRAVES del SOLER

Calamarsets arrebossats

Aletes de pollastre

la nostra BOMBA

CROQUETIME

ELS FREDS
Hummus                                                           5,00 
Puré de cigrons amb suc de llimona, comí i menta. Marinat
amb Oli OVE i pebre vermell dolç

Amanida grega                                              5,50
Una refrescant amanida amb tomàquet, formatge feta,
cogombre, olives d’Aragó i oli d’alfàbrega 

Ensaladilla russa                                           5,50 
La nostra versió artesanal d’aquesta clàssica tapa, amb
patata, pastanaga, ceba tendra, tonyina, ou dur i maionesa
d’all

Escalivada ECO                                             7,50 
L'escalivada de pebrot, albergínia i ceba.
Elaborada amb productes ecològics i de proximitat

Selecció de FORMATGES                      13,25 
Formatges artesans, de Vilafranca del Penedès

TAPA de Pernil IBÈRIC                           8,80
de GUIJUELO

PLAT de Pernil IBÈRIC                           16,55
de GUIJUELO

TAPA de Lacon GALLEC                         6,10

PER ACOMPANYAR
Pa de coca                             1,90

Pa amb tomàquet            2,80
suplement terrassa +0,20/producte

tots els preus inclouen iva



Albergínies cordoveses                            5,50 
Confitades i acompanyades de formatge de cabra, amb un
toc de GRÀCIA

el BAO de la pl. del SOL                        5,75/u
La nostra millor carn de vedella, esmicolada, cuita a baixa
temperatura, amb cacauets i rúcula

les BRAVES del SOLER                            5,50
Les nostres FAMOSES patates braves. IMPRESCINDIBLES!

Lassanya vegetal                                          5,50
Deliciosa combinació de pasta, formatge, albergínia i
beixamel de pesto

Aletes de pollastre                                       6,10 
Aletes i cuixetes de pollastre, caramel·litzades en salsa de
soja, BRUTALS!

Calamarsets en tempura                         8,30
Arrebossats en tempura de farina de cigrons

Seitons fregits                                                8,30
Arrebossats en tempura i acompanyats de maionesa de
llima i coriandre

Mandonguilles "de la iaia"                       6,30
Extremadament meloses, acompanyades de xips de
patates i amb la seva salseta, PER SUCAR-HI PA!

Melós de vedella                                         14,50
Carn de vedella cuita a baixa temperatura, amb poma
confitada i reducció de vi negre, DELICIÓS!

Croquetes casolanes       2,40/u
De pernil ibèric o de pesto

Truita de patates                    5,45 
Elaborada amb patata, ceba i oli d'OVE 

Quiches casolanes                5,20 
CLÀSSICA: tomàquet i mozzarella
ESPECIAL:  espinacs i formatge cabra
 
Pebrots de Padrón                5,20
"Unos pican y otros noN"

Txistorra de Navarra          5,50
Des d'Arbizu, amb tot el CARÀCTER!

la nostra BOMBA              4,95/u
Una EXPLOSIÓ de sabors!

Ous trencats                             8,85
Amb patates confitades i encenalls d'ibèric

Xampinyons al forn             6,10
Farcits de carbassa, verduretes i formatge
Gorgonzola

ELS CALENTS

suplement terrassa +0,20/producte
tots els preus inclouen iva

ELS DOLÇOS
El Brownie de sempre          6,50 Cheese cake casolà                  5,00

Carrot cake casolà                   5,00


