
PER PICAR

Pa de coca amb tomàquet i oli d’oliva verge 2,65

Patates braves a la brasa amb la nostre salsa brava  
i allioli 5,75

Nachos a la brasa amb formatge fos, guacamole  
i pico de gallo  6,80

Mini croquetes de pollastre rostit amb maionesa  
de miso (8 unitats) 7,10

Mini croquetes de calamarsets amb allioli fumat  
(8 unitats) 7,10

Mini croquetes mixtes (pollastre rostit, calamarsets)  
(8 unitats) 7,10

Provolone a la brasa amb tomàquet sec i olivada  8,95

Dits de pollastre amb maionesa de curri  7,55

Taula de pernil ibèric amb pa de vidre 12,95

ENTRANTS

Gaspatxo suau de llagostins, ou de codorniu  
i pinyons  8,95

Crema parmentier amb ou a baixa temperatura,  
ceps i trufa  8,75

Sopa de marisc amb llagostins i ametlles  
torrades 9,95

Musclos a la brasa amb curri  8,65

Macarrons a la bolonyesa amb virutes  
de parmesà  7,90

Caneló de pollastre rostit de pagès amb beixamel  
de l’àvia 11,55

AMANIDES 

Amanida de l’hort amb escalivada a la brasa, nous i 
romesco 7,95

Amanida cèsar de pollastre i tomàquets a la brasa, 
parmesà, bacó i crostons 8,85

Amanida de llagostins, tomàquet i alvocat amb  
salsa de soja, jengibre, cítrics i ruca. 10,95

Amanida de tataki de tonyina, alvocat, blat de  
moro, tomàquet i salsa anticuchero 9,25 

Amanida de cabdells amb tonyina, tomàquet,  
alvocat i vinagreta mediterránea 8,55

Caprese de burrata amb tomàquets a la brasa,  
ruca i olives negres  10,50

DE L’HORT A LA BRASA

Escalivada al carbó amb pa cruixent i formatge  
de cabra  8,25

Graellada de verdures a la brasa amb salsa  
romesco  9,50

Duo d’espàrrecs a la brasa amb salsa  
romesco 11,95

Carbassa a la brasa amb burrata, oli d’oliva  
i brots verds  9,95

Si vostè te algún tipus d’al.lèrgia o intolerància alimentaria, 
si us plau, sol.liciti la nostre carta d’alèrgens

Foie micuit 
P A  D E  V I D R E

i mermelada de figues

13,50

DEL MAR A LA BRASA

Tonyina volta i volta amb hummus de cigrons  
i salsa teriyaki 11,85

Salmó a la brasa amb arròs basmati, llima rostida, 
curri tailandés, verdures i coriandre  13,50

Lluç amb alberginia fumada i tomàquets rostits  11,95

Vieires amb papada en dues coccions amb puré 
parmienter i salsa de taronja  13,95

Bacallà a la brasa amb romesco, puré cremós de 
patates i bimi 12,60

Pop a la brasa amb ají groc, salsa anticuchero i 
patates saltejades 16,95

Llobarro a la brasa amb patates forneres,  
tomàquets confitats i amaniment mediterrani 
d’olives, alfàbrega i tàperes  14,50

PLATS PER A NENS

Macarrons a la bolonyesa  6,50

Tires de pollastre arrebossades  amb patates  
fregides  6,75

Hamburguesa amb formatge i patates 7,95

DE LA TERRA A LA BRASA

Pit de pollastre marinat amb herbes mediterrànies, 
verdures i mini patates  7,95

Cuixa de pollastre desossada a la brasa amb adob 
peruà, albergínia fumada i blat de moro  9,25

Butifarra de Pallars amb saltejat de bolets i 
parmentier trufat  9,95

Hamburguesa Grill Corner, vedella 100%,  
enciam, tomàquet, bacó, formatge,  
salsa barbacoa i patates fregides 10,95

BiG BurGer de black angus, 250gr de vedella,  
formatge fos, enciam, tomàquet a la brasa,  
ceba confitada, maionesa de rostit   
i patates fregides. 14,50

Tagliatta de bou madurat amb ruca, parmesà  
i patates ratte   14,95

Entrecot de vedella amb piquillos confitats i  
patates ratte al romaní  15,75

Filet de vedella estil bistrot amb salsa bearnesa, 
patates fregides i amanida steak house  17,95

Ribs Grill Corner glacejades a la brasa amb la  
nostre salsa especial 12,75

Costella de bou amb cabdells a la brasa, vinagreta  
i patates hasselback  
(Recomenat per a dues persones) (Aprox. 1kg) 49,50

Iva inclós / Servei de pa 1,5€

Hummus
M E D I T E R R A N I

amb saltejat  de pases, tomàquets secs, 
olives negres, cigrons fregits i pa naan

7,45
Rèmol

A  L A  D O N O S T I A R R A
amb fregit d’alls i bitxos, patates 

forneres i tomàquet confitat

22,00

Melós de vedella
E S T O F A D A 

al vi negre amb cremós de patates

11,95


