
          1,90€/ud.
2,10€/filete

 4,80€/4 filetes

          10€
9,60€
5,50€

10€
5,70€

9€

          11,50€

9,50€

7,50€

8,50€

DE

I

MASSES
MINIS

3,90€

4,20€
16,50€

16,50€

17,50€

18,50€

8,90€

9,50€

6,50€

5,90€

Els nostres

CRUS

· Olives esfèriques          
· Anxoves de Santoña 00   
· Seitons marinats  
  amb suc d’escalivada
· Navalles amb suc de bolets i miso
· Musclos en escabetx de pollastre   
· Tartine de vedella fumada 
· Airbaguette d’espatlla ibèrica 
  Joselito
. Coppa ibèrica Joselito (5og)  18,50€

24,50€
9,60€/4ud

6,80€
12,50€/4ud

· Gofra italiana amb cua de bou
· Empanada criolla
· Pizza cruixent de carpaccio de tonyina       
  amb vinagreta de pinyons
. Brioix de curry amb xai
 a la milanesa

· Croquetes de pollastre amb el seu guisat                         3,10€/u.
· Braves Bellavista amb escuma d’all i oli                              7,20€
·      Caneló de pollastre trufat i foie amb beixamel de ceps  13,50€
. Entrepà de calamars amb maionesa 
  de kimchee                                                      6,10€

. Stracciatella amb tomàquets               
  confitats i pa d’oli   
· “Ajo blanco’’ amb meló 
   impregnat
. Porros en vinagreta amb crema               
  sabaiona de formatge Comté  
· Amanida de tomàquet amb   
  maionesa de kimchee

· Ostra natural   
· Ostra amb lulo tropical 
· Tataki de Hamachi amb ponzu
  de yuzu 
· Ceviche de reig amb 
  llet de tigre de maracujà 
· Tartar de tonyina amb peix blanc,
  quinoa i alga cruixent
· Steak tartar de vedella amb
  salsa italiana vitello tonnato

· Escopinyes al natural  
· Petxina variada al natural  
· Sardines en oli d’oliva  
· Navalles en oli d’oliva   
· Musclos en escabetx  
· Ventresca de tonyina en 
  oli d’oliva  
  



· Arròs del senyoret amb gamba vermella
. Arròs de sipia a la Brutesca amb espardenya i ‘‘All i Oli’’ de plàncton

22€/por persona
24,50€/por persona

19,50€/por persona
20,50€/por persona

. Arròs de presa ibèrica amb bolets al sarment i cansalada Joselito

. Arròs cremós de confit d’ànec i crema de foie

 Del mar

IVA INCLÒS

      9,50/4ud

      16,50€

19,50€
12,50€/4ud

16,50€
8,50€/4ud

67€

   Per
Compartir

  Per

Compartir

      Per a
  Tres o cuatre      
   Persones

56€

12,50€/4ud
21,50€

Entrecot de vedella empanat
al més pur estil Argentí

Arrrososrross
MARINS

D’ '''INTERIOR

(Tots els arrossos són mínim per a dos persones)

les CARNS
· Filet de vaca vella amb puré de patata trufat i salsa Périgord
· Tacos de garrí amb molles cruixents de cansalada 
· Costella de vedella lacada amb papillota de poma  
· Wonton de pollastre al mole 

milanesa a cavall

· Nigiri causa de salmó amb 
  salsa anticuchera  
· Pop a la brasa amb salsa ajada
· Dim sum de vieira i gamba amb    
  salsa chili crab i tallarines de sèpia  

sense por
· Llom alt de vaca a la brasa amb salsa Cafè de París  (800gr) 

· Turbot salvatge a la graella amb salsa pil-pil (1kg)  

Pa amb tomàquet 1,90€     Pa sense gluten 2,90€

* Si tens alguna intolerància o al·lèrgia consulta al personal de sala


