MENÚ INFANTIL... 10.90
€

Les Ta pes del SíKim.
Tapes de mini amanides... 3.45€
☐☐Tomàquet i mozzarel·la amb alfàbrega
☐☐Amanida de formatge de cabra
☐☐Amanida de pollastre i sèsam
☐☐Verdures a la brasa gratinades
amb formatge de cabra i mel

Tapes d’entrants... 3.45€
☐☐Carpaccio de tonyina
☐☐Carpaccio de bou amb parmesà
☐☐Olives alla scolane (4 unitats)

olives farcides de carn i arrebossades

☐☐Rulos de salmó amb formatge fresc i pesto (4 unitats)
☐☐Mi-cuit de foie gras amb confitura de tomàquet
☐☐Foie fresc amb compota de poma *6.50€
☐☐Timbal de brandada de bacallà amb olivada
☐☐Provoleta amb chimichurri
☐☐Musaka
lasanya d’albergínies

☐☐Rotllets de 5 formatges (2 unitats)

Tapes de snack... 3.45€
☐☐Ales de pollastre (4 unitats)
☐☐Nuggets de pollastre (4 unitats)
☐☐Rotllets de primavera artesanals (2 unitats)
☐☐Assortit de tapes de snack (6 tapes) *10.90€

Tapes de pasta i arròs... 3.45€
☐☐Super ravioli d’espinacs farcit de ricotta i funghi
☐☐Tortellini gegant de gambes i vieires
☐☐Canelons de ceps amb crema de parmesà
☐☐Rissotto de carbassó i ceps
☐☐Crepe a la uruguaya
crepe farcida i gratinada amb provolone

Pa i cobert 1.50€ | Els preus inclouen l’IVA.
Beu amb moderació, és la teva responsabilitat.

Tapes d’embotit +
pa amb tomata... 6.50€
☐☐Plat de pernil ibèric
☐☐Taula de formatges catalans
☐☐Filets d’anxova de l’Escala (4 unitats)
☐☐Taula d’ibèrics
☐☐Pernil, manxego, llom i xoriço
☐☐Assortit de tapes d’embotit + pa amb tomata
(6 tapes) *12.90€

Tapes tradicionals... 3.45€
☐☐Croquetes de rostit de pollastre (2 unitats)
☐☐Cabrales arrebossat
amb melmelada de gerds (2 unitats)
☐☐Pop a la gallega
☐☐Pebrots del Padrón
“unos pican y otros non”

Croquetes, nuggets de pollast
re i patates fregides
A escollir: Petites escalopes de
llom arrebossades
Espaguetis a la bolognesa
Postres: Boleta de gelat amb
xocolata
Beguda: Aigua o refresc

Tapes de peix... 3.45€
☐☐Xipirons
☐☐Calamars a l’andalusa
☐☐Calamars a la romana
☐☐Cloïsses a la planxa *6.50€
☐☐Cruixents de llagostí (6 unitats) *6.50€

Plats d’hivern... 6.50€
☐☐Crema de porros amb “berberechos” i tòfona *3.45€
☐☐Pop a la brasa amb patates al caliu i “mojo picón”
☐☐Saltejat de calamars i xistorra
☐☐Galta ibèrica amb permentier de boniatos
☐☐Arròs negre amb làmines de bacallà i escuma d’allioli

Mini-plats de peix... 6.50€

☐☐Patates braves
☐☐Patates flamenques amb allioli (4 unitats)
☐☐Ous estrellats
☐☐Assortit de tapes tradicionals (6 tapes) *16.90€

☐☐Tataki de tonyina amb wok de verdures
☐☐Wok de sèpia amb verdures i oli de sèsam
☐☐Suprema de salmó a la papillote

Tapes de sushi... 6.50€

☐☐McFoie (100% de vedella, foie fresc i ceba confitada)
☐☐McBeef (100% de vedella, enciam, ceba, tomàquet confitat i gouda)
☐☐McItàlia (100% de vedella, rúcula, albergínia, parmesà, gorgonzola,

☐☐Maki de tonyina (6 unitats)
☐☐Maki de salmó (6 unitats)
☐☐Maki “Hot Philadelphia” (4 unitats)
maki de salmó amb tempura

☐☐Sashimi de salmó (4 unitats)
☐☐Sashimi de tonyina (4 unitats)
☐☐Nigiri de salmó (6 unitats)
☐☐Nigiri de tonyina (6 unitats)
☐☐Assortit de sushi de 8 unitats *11.80€
2 sashimi, 2 nigiri i 4 maki

☐☐Asssortir de sushi de 16 unitats *19.90€
4 sashimi, 4 nigiri i 8 maki

Mini-hamburgueses... 4.25€

tomata confitada i ceba cruixent)

☐☐McChicken (pollastre al curri, porros, enciam llarg, curri-ketchup)

Mini-plats de carn... 6.50€
☐☐Filet d’entranya de vedella amb chimichurri
☐☐Entrecot amb salsa de mostassa
☐☐Cruixents de pollastre amb salsa agredolça
☐☐Costelletes de cabrit arrebossades
☐☐Secret ibèric amb làmines de parmesà

