
Pernil ibèric 
A M B  P A  D E  V I D R E

12,95

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

PER PICAR

Pa de coca amb tomàquet i oli d’oliva verge 2,95

Patates braves amb la nostra salsa brava fumada 
i allioli 5,60

Nachos a la brasa amb formatge fos, guacamole  
i “pico de gallo”  6,95

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

Fingers de pollastre cruixents amb chutney de 
tomàquet 7,80 

Tires de pollastre  extra cruixents amb  
salsa bourbon 7,25

ENTRANTS

Carpaccio de tataki de vedella amb maionesa 
trufada, pinyons i formatge parmesà 11,95

Graellada de verdures a la brasa amb formatge 
parmesà i oli d’oliva verge  8,95

Macarrons a la bolonyesa amb virutes  
de formatge  7,85

Ous trencats amb foie a la brasa i vi dolç 9,25

Mac&cheese gratinats amb bacó a la brasa  
i formatge parmesà 7,95

AMANIDES 

Amanida de l’hort amb escalivada a la brasa,  
nous i romesco 6,95

Amanida de formatge de cabra, ruca, peres, nous, 
tomàquet i vinagreta de mel 7,90

Amanida cèsar de pollastre, tomàquets a la brasa, 
parmesà, bacó i crostons  8,25

Amanida de tataki de tonyina, alvocat, blat de  
moro, tomàquet i salsa “anticuchero” 8,75

Escalivada al carbó, formatge de cabra, olives  
de Kalamata i nous 8,50

Amanida de alvocat a la brasa amb daus de formatge 
de cabra, pico de gallo, blat de moro i olivada 8,95

DEL MAR A LA BRASA

Tataki de tonyina amb hummus de cigrons  
i salsa teriyaki  10,95

Salmó a la brasa amb verdures, tomàquet rostit, 
olives negres i pesto de llimona  12,50

Bacallà amb escalibada a la brasa, salsa romesco i 
fruits secs laminats 12,80

Pop a la brasa amb ají groc, salsa “anticuchero” i  
puré de patates 16,95

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

Iva inclós / Servei de pa 1€

Si vostè te algún tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària, 
si us plau, sol·liciti la nostra carta d’alèrgens

DE LA TERRA A LA BRASA

Pit de pollastre marinat amb espècies  
mediterrànies, verdures brassejades, olives  
negres i pesto  7,95

Cuixa de pollastre desossada a la brasa amb adob 
peruà, albergínia fumada i patates al romaní  9,25

Botifarra del Pallars amb saltejat de bolets i  
puré de patates  9,50

Hamburguesa Grill Corner: vedella 100%,  
enciam, tomàquet, bacó, formatge,  
salsa barbacoa i patates fregides 9,95

Foie BurGer: hamburguesa de vedella amb foie  
a la brasa, maionesa de tòfona, ceba confitada,  
ruca, parmesà, salsa de porto i patates  
fregides  12,95

BiG BurGer DouBle CheDDar: enciam, tomàquet,  
ceba cruixent, bacó, maionesa fumada, salsa  
cheddar i patates fregides 13,75

Entranya de vedella Angus amb patates fregides  
i chimichurri 10,50

Entrecot de vedella amb patates al romaní, blat de 
moro a la brasa i salsa chimichurri 13,80

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

Ribs Grill Corner glacejades a la brasa amb la  
nostra salsa barbacoa i puré de patates 12,75

“Chuletón” de bou a la brasa amb patates al  
romaní (Recomenat per a dues persones)  
(Aprox. 1 Kg.) 49,50

Melós de vedella estofada al vi negre  
amb parmentier de patata 11,95


