Tapes clàssiques
Croquetes de gambots amb all i oli de
alfàbrega (2uts)

4,50

Croquetes veganes de “pollastre a l’ast”,
maionesa vegana de curri (2uts)

4,50

Selecció de formatges catalans KM.0
amb mermelada de temporada

9,95

Ou “poché” ECO, puré de cigrons, xoriço
saltejat i cruixent de ceba

6,50

Plat de pernil ibèric (80 gr)

13,00

Salchichón ibèric (80gr)

7,75

Pa de coca amb tomàquet

3,50

Tapes vegetarianes
Patates braves ECO
(*opció de salsa vegana disponible)

5,95

Pebrots de padró ECO

5,50

Pizzeta d’albergínia fumada,
xampinyons, salsa de pebrots escalivats
i alvocat

6,95

Pastanagues laquejades a l’estil
tandoori, hummus, salsa curri.

6,45

Carbassa KM0 en 2 textures
aromatitzada amb farigola, emulsió de
cibulet, pipes torrades i brots de
coriandre

5,95

Tapes de peix
Navalles a la planxa amb salsa de curri i
escuma cítrica
Tataki de tonyina al sèsam, salsa miso i
llima, emulsió d’alvocat i rave Daikon
Peix del dia, salsa de safrà, bròquil rostit
KM.0 i cruixent de tinta
Pop a la planxa, remolatxa, oli de sàlvia i
cruixent de patates

7,95

12,95

9,95

13,95

Tapes de carn
Filet mignon de porc amb crosta farcit de
verdures, puré de xirivia, brou de carn i
baies de ginebre
Xai confitado, salsa “satay”, bledes a
l’estil asiàtic i caviar de poma
Pollastre a l’estil llatí, salsa de tamarinde
i xipotle, blat de moro cremós i xips de
yuca
Filet de bou, salsa de vermut, moniato
KM.0 fumat, cebetes confitades al Xerez

9,95

12,95

8,95

14,45

Arros (tapas
Arròs melós de verdures, calamars i
salicòrnies, all i oli de tinta de calamar

8,25

Pasta (tapas
Raviolis artesans farcits de tòfona,
crema de par mesà i oli de tòfona
Caneló (95 gr) de vedella i foie amb
beixamel de tòfona

Pa: 1,10 / Pa amb tomàquet: 3,50
tots els preus inclouen l ‘IVA

9,50

6,95

