
Amanida de llagostins
amb quinoa, alvocat, pinya,
espinacs, magrana i salsa
de fruita de la passió   

Gratacels de tomàquet
& mozzarella "Fior!di!Latte",
alfàbrega i!tartufata

 

 

11,25!

Burrata amb variat de
tomàquets de l'hort,
mango, nabius, pinyons
i vinagreta trufada

 

14,90!

Caneló d'alvocat i
mariscs amb cremós de
curri i caviar de salmó

12,75!

Wok de verdures
de temporada

10,50!

9,50!

Amanida de l'hort
amb xampinyons
i anacards

8,25!

Caneló de pularda amb
beixamel suau i
núvol de parmesà

9,50!

GREEN
& CO

POC CUINATS

RAW
"Tiradito" de corball
amb salsa cítrica, anacards,
nabius, ceba adobada
i tobiko

 
Carpaccio de bou
amb baba!ganoush,
parmesà, ruca i
vinagreta trufada

 

Tataki de tonyina Balfegó,
amb remolatxa i alvocat,
acompanyat de Papadum 

Tàrtar de tonyina Balfegó
amb salsa miso
sobre guacamole   

 

 

13,75!

13,50!

15,75!

18,75!

Tàrtar de bou amb ou de
guatlla, maionesa de chipotle
i briox  

16,50!

PRODUCTES CRUS,

PLATS PER A 

THE
BAR

Ous estrellats en el seu
niu, amb pernil ibèric de
gla i patata palla  

Guacamole al moment
amb “tortitas”   

Croquetes amb tòfona

Llagostins cruixents amb 
maionesa de cacauet i 
soia 

Calamars a l'andalusa
amb maionesa de kimchi
i llima ratllada

 

Fusta de pernil ibèric
& coca de tomàquet

 

9,50!

8,25!

7,75!

10,50!

9,50!

18,25!

THE
COMPARTIR 

IVA inclòs



Pallarda de pollastre de
corral amb "tortita" blava,
ou a baixa temperatura i
notes de tòfona 

Medallons de filet de vedella
amb trio de formatges i 
lingots de patata 

"Citrus!beef!Burger" amb
pinya, formatge, maionesa de
wasabi i fregides de moniato 
 

IVA inclòs

Llom baix de vaca a la
planxa tallat a làmines
i patates fregides

 

Filet de vaca a la planxa
amb parmentier de bolets,
verduretes i salsa demi-glace

 

Secret ibèric
"Corean!style",
kumquat!confitat i
patates rostides

 

18,75!   
  

21,50!
            

17,75!
            

TE-
RRA

12,75!  

14,75!

13,50!  

Arròs socarrat en la
seva llauna amb gambes

Corball a la planxa
amb verdures i quinoa
saltades 

Rap rostit amb crema
suau i saltat d'espàrrecs
verds i tirabecs  

Pop a la planxa amb
patata al morter i el seu
toc picant de kimchi  

Tonyina Balfegó
a la planxa amb amanida
de mango, ruca, alvocat
i maionesa de miso 

Pa de coca amb tomàquet 
 

 

17,75!  
 

15,75!

18,75!

19,25!

18,75!

2,50!

MARMA


