CARNS

PER ALS MÉS PETITS

Espatlla de xai cuita a baixa temperatura
amb puré de celeri, graten de patates i verdures 18€

Macarrons a la bolonyesa 8,5€

TAPES
Croquetes de "cendresa" 10€
(albergínia a la brasa i formatge) 4unitats

Fingers de pollastre amb patates 6,5€

Terrina de garrí cuit a baixa temperatura
amb puré de poma i verdures a la taronja 19,5€

Taula de formatges dels Pallars 14€

Hamburguesa de vedella ecològica al plat amb patates 9,5€ ECO

Hamburguesa Pallaresa 12€
( hamburguesa de vedella ecològica, pera,
codonyat, cremós de formatge i patates)

Pernil ibèric 12€
Pa amb tomàquet 2,5€

POSTRES

Steak Tartar amb café Paris 14,5€

Braves a l'estil Lo Quiosc 6,5€

Wok de pollastre amb verdures,
noodles i salsa de mel, soja i gingebre 13€

Hummus amb crudités de pastanaga 6€
i torradetes

Filiberto de Lo Quiosc 6,5€

Hamburguesa vegana d'escalivada
amb pesto, brots verds, tomàquet i patates 10,5€

Anxoves del cantàbric amb pa torrat 8€

Carpaccio de pinya amb gelat de coco 6€

Natxos amb guacamole i formatge cheddar 8,5€

Brownie de xocolata amb gelat de nata 6,5€

PEIXOS

ENTRANTS

Kogarashi amb Tartar de Tonyina, all tendre, porradell,
rovell d'ou i oli de tòfona 15€

Gelats artesans Sandro Desii 4,5€ (Gluten FREE )
Yuzu amb citronela (sense làctics)
Gerds silvestres (sense làctics)
Xocolata amb els seus encenalls
Kèfir i llima

Amanida Burrata 11€
Bacallà gratinat amb all i oli i compota de poma 14,5€

Amanida Talarn 9€
(brots verds, formatge fresc, fruïts secs,
fruita de temporada i vinagreta d'alfàbrega)

Corvina amb puré de fonoll,
macedònia de cítrics i tomàquets rostits 16,50€

Gazpatxo de maduixes i remolatxa 7€

DISPOSEM DE PA SENSE GLUTEN
I OPCIONS DE PLATS SENSE GLUTEN

Arròs melós amb gambes 16,5€

Suplements: 0,50€
Gluten

Làctics

Sèsam

Peix

Api

Crustacis

Fruits amb cascara

Mostassa

Ou

Soja

Fruits secs

Sulfits

Cefalòpodes

Vegetarià

