
MENÚ 1 
El pa amb tomàquet de la Pepi

La Russa de la Barceloneta
Gaspatxo de sindria i anxoves

Musclos de roca al vapor
Patates braves de l’Òstia (amb carn)

Pebrots de padrón
Croquetes de pollastre i pernil ibèric

Rissotto de puntalette amb ceps i crema de foie

Costella de porc ral a baixa temperatura
i mel de taronjer

Assortiment de postres a compartir
Pastís de formatge l’Òstia

Trufes casolanes de xocolata
Carquinyolis amb vi de missa

Bodega
Cueva de Lobos D.O. Rioja (Tempranillo)

Afortunado D.O. Rueda (Verdejo)

El preu inclou aigua, vi, postre.

Preu per persona:
35 € IVA inclòs



MENÚ 2 
El pa amb tomàquet de la Pepi

Burrata amb tomàquet, alfàbrega i oli d’arbequina

Musclos de roca al vapor
La bomba de la Barceloneta

Peixet fregit en paperina
Pebrots de padrón

Gigrons saltejats amb espinacs i anxoves

Melòs de bou amb parmentier

Assortiment de postres a compartir
Pastís de formatge l’Òstia

Trufes casolanes de xocolata
Carquinyolis amb vi de missa

Bodega
Cueva de Lobos D.O. Rioja (Tempranillo)

Afortunado D.O. Rueda (Verdejo)

El preu inclou aigua, vi, postre.

Preu per persona:
40 € IVA inclòs



MENÚ 3 
El pa amb tomàquet de la Pepi

La Russa de la Barceloneta
Amanida de tomàquet del temps amb ceba,

bonítol i olives
Paletilla ibèrica 100% "Sierra Morena"

La bomba de la Barceloneta
Peixet fregit en paperina

Croquetes de pollastre i pernil ibèric

Hamburguesa de bou amb formatge
curat amb patata misto

Assortiment de postres a compartir
Pastís de formatge l’Òstia

Trufes casolanes de xocolata
Carquinyolis amb vi de missa

Bodega
Cueva de Lobos D.O. Rioja (Tempranillo)

Afortunado D.O. Rueda (Verdejo)

El preu inclou aigua, vi, postre.

Preu per persona:
45 € IVA inclòs



MENÚ 4 
El pa amb tomàquet de la Pepi

La Russa de la Barceloneta

Paletilla ibèrica 100% "Sierra Morena"
Zamburinas al mojo verde

La bomba de la Barceloneta
Ous estrellats amb ibèric i manxego

Peix blanc del dia sobre parmentier (plat individual)
Mitjana de bou a la xapa amb oli d’oliva i sal

Maldon (800g) compartir

Assortiment de postres a compartir
Pastís de formatge l’Òstia

Trufes casolanes de xocolata
Carquinyolis amb vi de missa

Bodega
Cueva de Lobos D.O. Rioja (Tempranillo)

Afortunado D.O. Rueda (Verdejo)

El preu inclou aigua, vi, postre.

Preu per persona:
52 € IVA inclòs



MENÚ 5 
El pa amb tomàquet de la Pepi

La Russa de la Barceloneta
Paletilla ibèrica 100% "Sierra Morena"

La bomba de la Barceloneta
Peixet fregit en paperina

Calamars a la romana de veritat
Croquetes de pollastre amb pernil de gla

Pop sellat a la planxa amb parmentier de patata i trufa

Mitjana de bou a la xapa amb oli
d’oliva i sal Maldon (800g)

Assortiment de postres a compartir
Pastís de formatge l’Òstia

Trufes casolanes de xocolata
Carquinyolis amb vi de missa

Gelatina de Gin & Tonic amb gelat de llimona

Bodega
El Veinat D.O. Montsant

Cueva de Lobos D.O. Rioja (Tempranillo)
Afortunado D.O. Rueda (Verdejo)

El preu inclou aigua, vi, postre.

Preu per persona:
58 € IVA inclòs


