A DESHORA
Les nostres

La brioixeria
de Bellavista

postres

elaborades amb
almívar de llet Mardel

Visita el nostre taulell
de pastisseria

1,90€ /ud.

ELS

UNTUOSOS

Xocolata d’origen desfeta
(70% cacau)

3,50€

Tiramisú

6,50€
6,50€

Arròs amb llet

Torrada de pa de pagès amb
mantega i melmelada
a escollir

Fruita fresca i sucs

3,45€

Fruits vermells amb el suc

4,50€

Mantega natural

2€

Fruita natural

4,50€

Almívar de llet Márdel

2€

Suc natural de taronja

3,50€

Nocilla de cacauet i xocolata

2€

4,50€

Melmelada casolana de
maduixa i gingebre

2€

Sucs naturals i frescos
elaborats a casa

Melmelada casolana de taronja, 2€
tarongina i festuc
Torrada
1,50€

ELS ENTREPANS

de sempre

(sucats amb tomàquet de penjar Roseta)
Baguette d’embotits variats
(fuet, catalana, llonganissa, pernil dolç, truita a la francesa)

5,50€

Baguette d’ibèric d’enceball

7,00€

Baguette de pernil ibèric Joselito

9,00€

Baguette de coppa de llom Joselito

9,00€

Baguette de canya Joselito

9,00€

Baguette de llonganissa trufada

9,00€

Tapa/Ració
Llonganissa trufada Casa Riera Ordeix

EMBOTITS

al tall

9,00€ 16,00€

Canya de llom ibèric Joselito

12,50€ 24,00€

Coppa de llom ibèric Joselito

12,50€ 24,00€

Pernil Ibèric de gla Joselito tallat amb

16,50€ 29,00€

ganivet al moment
Xoriço ibèric de gla Joselito

9,00€ 16,00€

Papada ibèrica a la gallega

8,00€ 14,00€
16,50€

Taula d’embotits

FORMATGES
Castellot de Eroles (vaca, sotabosc, mantegós i curat)

6,75€/60 g.

Comté d’Alpage 24 mesos (vaca, anyenc, molt aromàtic)

9,25€/60 g.

El Molí de La Llavina de Centelles (blau, fresc i fàcil)

9,25€/60 g.

Payoyo curat amb mantega o llard (ovella, textura trencadissa i afinat al celler)

9,25€/60 g.
14,75€/60 g.

Pleasant Ridge de Wisconsin (vaca, fi, elegant)
Capri de María Orzáez (cabra, cremós, sabor a flors i herbes aromàtiques)

13,50€/u

Torta de Azeitâo (ovella, rústic, mantegós i lleugerament picant)

13,50€/u
16,50€/150 g.

Taula de cinc formatges (els cinc primers)

LES CONSERVES DE

ENVINAGRATS

Bellavista

I SALAONS

Escopinyes al natural

10,00€

Musclos en escabetx

7,00€

Navalles en oli d’oliva

10,00€

Sardinetes en oli d’oliva
Ventresca de tonyina

Pa
AMB TOMÀQUET
de PENJAR
Roseta
2,10€

Ametlles fregides a l’andalusa

5,90€/90 g

Patates xips La Cala Albert Adrià

3,60€

Cotnes La Cala Albert Adrià

3,50€

7,00€

La gilda Bellavista

1,90€/u

9,00€

Olives gordal farcides
de les nostres anxoves

1,90€/u

Anxoves del Cantàbric Lolín 00

3,00€/u

Seitons en vinagre casolans

2,50€/u

Matrimoni d’anxova i seitó

5,50€/u

LES

meravelles
de

Plats per a matiners amants de les culleres i les sopes
Per aquells a qui el fi els supera. Per aquells que necessiten
contundència de bon matí. Per aquelles persones tocades per la
sapiesa, la saviesa sàpida..
10,50€

Cabdells de Tudela i pebrots escalivats amb ventresca de
tonyina en oli d’oliva.
Les patates Bellavista.Lleugerament picants
Ous al plat.

6,50€

Croqueta gran de pollastre en pepitòria.

10,50€
2,75€/u

Empanada criolla de garrí. Lleugerament picant

6,50€/u

Bao de porc Pekín.
Pa al vapor farcit de carn de porc amb salsa cantonesa

6,50€/u

Mandonguilles de sípia amb tinta i allioli. Guisat calent

15,50€

Milanesa napolitana a cavall.
Filet de vedella empanat, pernil dolç, formatge fos, salsa de
tomàquet i ou empanat

14,50€

dolcos
Pastissos al

tall
5,50€

Carrot cake
Cheesecake
Red velvet
Fudge cake (xocolata)

Gelats

artesanals
Bellavista

5,50€ /2 boles
Almívar de llet Márdel
Vainilla

Pastissos per

Sorbets i Gelats

9,50€

5,50€ /120 ml.

Pregunta al teu cambrer
per la varietat del dia

Quefir i llimona dolça
Xocolata Colonial
Mango

compartir

sandro desII

SPONSORS

Partner tecnològic

Col.laboradors

/bellavistabcn

www.bellavista.barcelona

