PARA PICAR
Jamón ibérico (paletilla) de bellota, D.O. Huelva … 22,50€… 15,00€*
Chapata tostada con tomate… 2,80€
Virutas de “foie” de pato curado en sal marina… 21,00€… 14,90€*
Anchoas 00 en aceite de oliva... 2,40€ (Unidad)
Láminas de alcachofas rebozadas… 11,00€… 7,70€*
Berberechos al vapor… 12,00€
Croquetas caseras de jamón ibérico… 1,95€ (Unidad)

ENTRANTES FRIOS
Burrata con tomate de temporada y aceite de hierbas… 11,50€
“Carpaccio” de gambas con vinagreta de cítricos… 18,50€
Pastel frío de nuestros pescados con salsa tártara… 12,90€
“Tartare” de atún con tomate y guacamole… 17,90€… 12,60€*
“Carpaccio” de solomillo de buey con rúcula, membrillo y queso parmesano a la vinagreta
de mostaza a la antigua … 15,85€… 11,20€*

TIBIOS Y CALIENTES
Sopa de pescado y marisco… 10,00€
Crema de patatas con pulpo y aceite de trufa … 12,00€ … 8,40€*
Tempura de verduras y langostinos con salsa romesco… 12,,50€
“Carpaccio” de pies de cerdo con patata confitada y “ceps”… 14,50€
Ensalada de queso de cabra con frutos secos y vinagreta de miel… 10,80€
Huevos fritos Trapío con patatas paja y gambas al ajillo
o con virutas de jamón… 11,60€… 8,20€*

¡¡¡ Precios con IVA incluido !!!
En caso de intolerancia o alergia alimentaria consulte a nuestro personal

*PODEMOS SERVIRLE "raciones más pequeñas" DE ALGUNOS PLATOS

ARROCES Y PASTAS
Cintas con salsa de queso con nueces y membrillo… 12,90€… 8,90€*
Canelones de pato asado con crema de “foie”… 14,50€
Canelones de “txangurro” con ligera bechamel de erizos… 12,00€
Arroz caldoso de bogavante… 22,50€
Rissoto de vieiras con champiñones y jamón ibérico ... 12,75€… 8,90€*

PESCADOS
“Tataki” de atún rojo con guacamole, pan de pita al “curry” y vinagreta de mango… 20,90€
Tronco de merluza a la donostiarra con gambas… 18,90€… 13,20€*
Nuestra merluza rellena de centollo con crema de erizos… 23,50€
Suprema de rodaballo al horno con almejas… 22,90€
Bacalao con espinacas a la catalana y muselina de ajo… 17,90 €
ALGUNOS PESCADOS PUEDEN HACER A LA PLANCHA

CARNES
Rabo de buey estofado con verduritas… 15,90€
Callos y capipota con garbanzos … 12,50€
Solomillo de vaca madurado con salsa “Café de París” 24,00€… 16,80€*
Entrecot de vaca madurado a la parrilla con patatas fritas… 20,50€

Pan… 2,30 €

¡¡¡ Precios con IVA incluido !!!
En caso de intolerancia o alergia alimentaria consulte a nuestro personal

SI ALGO NO ES DE SU AGRADO HÁGANOSLO SABER. GRACIAS

PER PICAR
Pernil ibèric (espatlla) de gla D.O. Huelva… 22,50€… 15,00€*
Xapata torrada amb tomàquet… 2,80€
Encenalls de “foie” d’ànec curat en sal marina… 21,00€… 14,90€*
Anxoves 00 en oli d’ oliva... 2,40€ (Unitat)
Lamines de carxofa arrebossades… 11,00€… 7,70€*
Escopinyes al vapor… 12,00€
Croquetes casolanes de pernil ibèric… 1,95€ (Unitat)

ENTRANTS FREDS
Burrata amb tomàquet de temporada i oli d’herbes… 11,50€
“Carpaccio” de gambes amb vinagreta de cítrics… 18,50€
Pastís fred dels nostres peixos amb salsa tàrtara… 12,90€
“Tartare” de tonyina amb tomàquet i guacamole… 17,90€… 12,60€*
“Carpaccio” de filet de bou amb ruca, codony i formatge parmesà a la vinagreta
de mostassa a la antiga … 15,85€… 11,20€*

TEBIS I CALENTS
Sopa de peix i marisc … 10,00€
Crema de patates amb pop i oli de tòfona… 12,00€… 8,40€*
Tempura de verdures i llagostins amb salsa romesco… 12,50€
Carpaccio de pues de porc amb patata confitada i ceps… 14,50€
Amanida de formatge de cabra amb fruits secs i vinagreta de mel… 10,80€
Ous fregits Trapío amb patates palla i gambes amb allada o
amb encenalls de pernil… 11,60€… 8,20€*

¡¡¡ Preus amb IVA inclòs !!!
Cas d’intolerància o al·lèrgia alimentaria consulti al nostre personal

* PODEM SERVIR "racions més petites" D'ALGUNS PLATS

ARROSSOS I PASTES
Cintes amb salsa de formatge, nous i codony… 12,90€… 8,90€*
Canelons d’ ànec rostit amb crema de “foie”… 14,50€
Canelons de “txangurro” amb lleugera beixamel de garotes… 12,00€
Arròs caldos de llamàntol… 22,50€
Rissoto de vieires amb xampinyons i pernil ibèric ... 12,75€… 8,90€*

PEIXOS
“Tataki” de tonyina vermella amb guacamole, pa de pita al “curry”
i vinagreta de mango… 20,90€
Tronc de lluç a la donostiarra amb gambes… 18,90€… 13,20€*
El nostre lluç farcit de cabra de mar amb crema de garotes… 23,50€
Suprema de turbot a la marinera amb cloïsses… 22,,90€
Bacallà amb espinacs a la catalana i mussolina d’all… 17,90 €
ALGUNS PEIXOS ES PODEN FER A LA PLANXA

CARNS
Cua de bou estofada amb verduretes… 15,90€
Tripa i capipota amb cigrons… 12,50€
Filet de vaca (madurat) amb salsa cafè de París 24,00€… 16,80€*
Entrecot de vaca (madurat) a la graella amb patates fregides… 20,50€

Pa… 2,30 €
¡¡¡Preus amb IVA inclòs!
Cas d’intolerància o al·lèrgia alimentaria consulti al nostre personal

SI ALGUNA COSA NO ÉS DEL SEU GRAT FEU-NOS HO SABER. GRÀCIES

