| PER PICAR

Patates braves · 5,90
Calamars andalusa amb salsa kimchi· 8,40
Musclos a la marinera · 8
Guacamole amb nachos VEGGIE· 6,50
Croquetes de pollastre · (6 unitats) 6
Anxoves de l'Escala amb pa amb tomàquet · 7,90
Pernil Ibèric amb pa amb tomàquet· 22,50
Assortiment de formatges del país · 14,80
Edamame fregit amb oli de sèsam i sèsam torrat VEGGIE · 5,60
Tempura de verdures amb salsa de soja VEGGIE · 8,10
Tempura de pollastre amb salsa picant · 8,20
Biquini de filet de vadella amb formatge tou dels Til·lers, pa de
nous i salsa tonkatsu · 9,50
Biquini de llagostins amb pa de nous i salsa tonkatsu · 9
Burguer del Mas (150gr de carn de vadella, enciam, tomàquet, ou
fregit, cheddar i patates fregides) · 10
Burguer Vegan (Burguer vegana, enciam, tomàquet, guacamole i ceba
caramelitzada) VEGGIE · 10
Pa amb tomàquet · 4,50
Ració de pa · 3,50

| cat
(Qualsevol dubte amb els al·lèrgens pregunta al teu cambrer)

| ENTRANTS

Amanida de l’hort · 8,50
Amanida de formatge de cabra, nous i mango· 13,50
Amanida de tataki de bonítol · 10
Gaspatxo de remolatxa · 8,50
Ceviche de corbina · 13,90
Tàrtar de salmó

· 15

Steak tàrtar · 15,30
Carpaccio de gamba amb ikura · 14,20
Graellada de verdures amb salsa romesco · 8,60
Cloïsses a la planxa amb all i julivert· 16,90

| SEGONS PLATS
Melós de vedella amb parmentier de patata · 16,50
Espatlla de xai a temperatura baixa· 17
Txuletó a la brasa· 50 *
Entrecot a la brasa· 18,80 *
Secret ibèric a la brasa amb puré de moniato i verduretes· 15,80
Pop a la brasa amb parmentier de patata · 17,50
Peix del dia a la brasa S/M *
*Salsa a escollir de formatge, bolets o mostassa · suplement 1,50

| cat
(Qualsevol dubte amb els al·lèrgens pregunta al teu cambrer)

| ELS NOSTRES ARROSSOS (mínim 2 pax. Preu per persona.)
Arròs sec amb gambes · 16,90
Arròs sec amb carn i foie · 15,80
Arròs negre · 16,90
Arròs llamàntol · 25
Arròs de bolets · 15,50
Arròs de verdures · 11,10
Fideuà de peix · 13,30

| PLATS VEGANS / VEGETARIANS
Amanida de l’hort · 8,50
Amanida fresca de pasta integral amb alvocat, tomata cherry, alfàbrega,
espinacs i salsa pesto · 10,90
Crema de carbassa amb mini pastanagues a la brasa i crostons · 8
Graellada de verdures amb salsa romesco 8,60
Fideus d'arròs amb verdures i bolets al wok · 10,50
Llenties guisades amb verdures i ras el hanout · 8,90

| POSTRES
Recuit de Fonteta amb mel i fruits secs · 4,90
Gelats (xocolata, vainilla, coco, maduixa, oreo) · 4,80
Coulant del Mas amb gelat de vainilla · 6.90
Biscuit glacé amb xocolata calenta · 5,50
Pinya amb gelat de coco · 5,60
Tiramisú del Mas · 5,50
Macedònia de fruites amb sorbet de llimona· 6,60
Sorbet de llimona· 6,60
| cat
(Qualsevol dubte amb els al·lèrgens pregunta al teu cambrer)

