A LA BRASA!

VEGGIE

Col al Sake amb trufa a la brasa
Carbassa rostida amb “crumble” de romaní i
vinagreta d’aranja

TAPAS

Musclos a la brasa
Provolone amb chimichurri a la brasa

9,5 €

3,2 €

romesco

Les nostres patates braves

6,9 €

Salmó al carbó amb blat de moro rostit i bimis

Gallo”

8,5 €

Amanida

d’espinacs

i

formatge,

vinagreta

de

6,9 €

llimona, i porro fregit
Hummus amb crudités i minipites

7,5 €

“Nuggets” vegans amb mostassa de curri

8,5 €
13,5 €

Hamburguesa vegana

CARNS A LA GRAELLA
“Mollejas” de vedella

8,9 €

Hamburguesa de vedella ecològica amb moniato
fregit
Entranya a l’estil argentí

4,9 €
4€

Pinxo a la brasa de:

Picanya de vaca gallega amb albergínia rostida

FINAL FELIZ
13 €

Martín’s Cheesecake

6,5 €

13,5 €

Sorbet de mango amb coulis de gerds

5,9 €

14,5€

“OREO” en tempura” amb nata y toffee

14,9 €

Cremós de mascarpone amb salsa de mango i

Filet de vedella brasejat amb papa rostida

18 €

Llom Alt Argentí de vedella ecològica

25 €

Tomahawk de vedella

Pollastre 4,7€/ Vedella 5,5€/ Verdures 4€

40€/kg

6,5 €
6,5 €

llima
Brownie a la brasa amb toffee de amaretto i gelat

6,5 €

de vainilla de l’Olivier

9€

Sortit de formatges

EXTRES:

Caneló de vedella amb bolets, trufa i parmesà

13 €
“Milanesa Bartomeu” acompanyada d’un ou de

18 €

Steak Tàrtar de filet lleugerament picant amb xips
de plàtan i trufa

7,5 €

de figueres, crumble d’oliva negra i alfàbrega

7,5 €

Bomba Bartomeu (3r Premi Tapa Tapa 2021)

corral cuinat a baixa temperatura i trufa

Amanida Bartomeu amb tomàquet cor de bou, ceba

21,9 €

de pebre vermell

LES DEL BARTOMEU
“Corn Tempura”

6,5 €

i llima

Pop a la brasa amb cremós de patata i maionesa

Pernil 13€/ Butifarra 12€/ “Bravos” 9€

“Nachos” amb “Guacamole” casolà i “Pico de

11,9 €

Falàfel d’herbes aromàtiques amb tahin

13,8 €

Ous estrellats amb:

Croquetes de gambes i alfàbrega (3u)

11,9 €

Graellada de 5 verdures del dia amb salsa

Pa de coca amb tomàquet

Croquetes de carbassa, parmesà i trufa (3u)

8,7 €
8,9 €

Cuixa de pollastre marinada a la brasa

LES CLÀSSIQUES

7,5 €

18,9 €

Patates fregides casolanes 3,5€/ Papa Brasejada 3,5€
Amanida 3,5€/ Moniato Fregit 3,9€/ Blat de Moro Rostit 4,9€

SALSES:
Chimichurri 1€/ All i Oli 1€/ Salsa Barbacoa 1,5€
Roquefort 1,5€

/ Pebre Negre 1,5€

AL·LÈRGENS
Gluten

Api

Làctics

Ous

Marisc

Peix

Sèsam

All

Fruits Secs

Vi

Alcohol

Salsa Bearnesa 1,5€

@bartomeusitges

