Pica Pica

Patates xips 2,50

Olives farcides d’anxova 3,90

Ametlles fregides a l’andalusa 5,50

Anxova del Cantàbric Lolín “00” 2,95/u.

Les nostres conserves
de Bobo Pulpín
Escopinyes al natural 10
Musclos en escabetx 7

Formatge 8,45

Navalles en oli d’oliva 10

Ració pernil de gla El Romero 29,50 (100 g)

Ventresca de tonyina en oli d’oliva 9

Tapa pernil de gla El Romero 16,50 (50 g)

Sardinetes en oli d’oliva 7

Canya de llom Ibèric Joselito 13,50 (50 g)
Assortiment de fumats i salaons 11,50
Patates Bellavista 5,50

Croqueta de pernil ibèric de gla 2,30/u

Entrants freds

Ostra Especial Gouthier N.2
(Marennes-Oléron)
Al natural 3,90
Amb ponzu i caviar de salmó 4,90
Amanida de burrata amb tomàquet 11,50
Amanida mimosa de bou de mar 13,90
Amanida de verds 8,50
Ceviche de corvina 19,60

Entrants calents

Ou trencat amb bolets i patates 9,75
Empanada criolla de garrí 5,90
Gofre italià trufat 5,90
Caneló de pollastre trufat i foie 10,90
Causa de Lima de pop 11,90
Tassa de consomé de verdures 2,10
Sopa de peix 18,70

Tàrtar de tonyina vermella i peix blanc 18,60
Tartaleta de bou de mar i alvocat 13,90
Steak tartar de filet de vedella 17,65
Servei de pa
Pa sense gluten 2,30/u

Panet de pa blanc 4,80 (200 g)
Cistella de pa amb tomàquet
Roseta per sucar
2,50 per persona

Els plats més demanats d’aquest últim mes

Carta d’al·lèrgens disponible

Arrossos i Peixos

Fideus rossejats 18,70 la ració (mínim 2 persones)
El nostre arròs a banda 21 la ració (mínim 2 persones)
Corvina amb salsa civet i bolets 21,90
Tataki de tonyina vermella 18,70
Lluç de pinxo al pil-pil 20,10
Rap negre amb calamars en suquet 23,35 la ració
(mínim 2 persones)

Carns a la brasa
de Josper
Presa d’ibèric 15,70

Llom alt de vedella 38,10 (per a 2 persones)
Filet de vedella 23,80
Totes les nostres carns van acompanyades de patates fregides casolanes

Carns amb un toc
d’elaboració

Milanesa de vedella “caballo” 14,80
Entrecot de vedella arrebossat, salsa milanesa, pernil dolç i formatge fos
amb un ou fregit a sobre.
Magret d’ànec, blat de moro i coriandre 15,50
Lacat amb salsa barbacoa i acompanyat d’una amanida tèbia de quinoa,
corian- dre fresc i panotxa natural.
Presa d’ibèric marinada 18,20
Lleugerament marinada amb espècies japoneses, tallada molt fina,
acompanyada amb un ragú de bolets de temporada.
Llom alt de vedella 23,80
Acompanyat de patates fregides, puré de patates i salsa de vi negre al
pernil de gla.

Carta d´al·lèrgens disponible. Consulti al nostre personal de sala.

Els berenars
a Bellavista
DOLÇ

Per untar amb torrada 2,50

Postres elaborades amb almívar de
llet Márdel 5,75

Almívar de llet
Melmelada

Arròs amb llet
Fudge de xocolata

Mantega natural

Pastissos al tall 5,75
Terrines de gelat
artesà Sandro Dessi 5,50
Xocolata amb encenalls
Quefir i llima
Mango i passió
Vainilla mexicana
Almívar de llet
Sorbet de gerd

SALAT
Les nostres conserves
Escopinyes al natural 10
Musclos en escabetx 7
Navalles en oli d’oliva 10
Sardinetes en oli d’oliva 7

Postres per compartir 9,80
Lemon pie 						
Jamboree 						
Tiramisú 6,80

Servei de pa
Pa sense gluten 2,30/u.
Panet de pa blanc 4,80 (200 g)
Cistella de papan amb tomàquet Roseta
per untar 2,50 (p.p.)

“El colmado”

Patates xips “La Cala Albert Adrià” 2,50
Olives farcides d’anxova 2,50
Ametlles fregides a l’andalusa 5,50
Anxova del Cantàbric 2,95 (u.)

Ventresca de tonyina en oli 9

Assortit de salaons 11,50

Els embotits al tall

Les torrades amb tomàquet

Pernil de gla 16,50 (50 g)

Xoriço ibèric 7

Xoriço ibèric 9 (50 g)

Pernil de gla 9

Llonganissa trufada 9 (50 g)

Llonganissa trufada 9

Canya de llom Joselito 13,50 (50 g)

Presa ibèrica 9

Coppa d’Ibèric Joselito 12,50 (50g)

Formatge payoyo 5,50

Formatge payoyo 8,45

El costat més dolç
de Bellavista
Totes les nostres postres són casolanes

Tiramisú 6,90				
Timbal d’avellana 5,90

Pastissos al tall

Crumble de pera 5,75
Passió Pie 5,75
Xocolata amb almívar de llet 6,25

Postres elaborades amb
almívar de llet Márdel

Gelat d’almívar de llet amb
encenalls de xocolata 5,75
Arròs amb llet 5,75
Pastís de xocolata 6,25
Gotet d’almívar de llet 4,50 					

Postres per compartir 10,90
Lemon Pie
Jamboree de fruites del bosc

Terrines de gelat artesà Sandro Dessi
2 boles 5,50
1 bola 3
Llimona verda
Gerds silvestres
Xocolata amb encenalls
Vainilla mexicana

Els nostres gelats 5,50

De formatge cremós
De Pastís de passió i galeta
D’almívar de llet amb encenalls
de xocolata

Tartufinos 1,20/u
Trufes Bellavista 1,20/u

