
Farcides d'anxova

Quines llaunes de les Rias Gallegues!!! Banderilles

Altres Temptacions
Vermutegem

Olives Mil

Mam, tapes i vida

Olives Mil
2,80 €

Farcides de �lets d'anxova "el Xillu"
(Premium)

7,50 €

Gordal sense os
(gegants i carnoses)

3,00 €

Empeltre negre
(elegants i saboroses)

2,80 €

Yeyé
(sense sal i dolcenques.  Com una cullarada d'oli verge)

3,00 €

Mojo Picón 
(picants, però lo just i necessari)

3,00 €

Trencades i amanides 
(goloses)

3,00 €

Variat d'olives
(no et decideixes? Deixa't sorprendre)

8,50 €

Banderilles
La Gilda clàssica 2,30 €

(anxova, guindilla i oliva farcida)

Santmatrimoni 2,50 €
(anxova, oliva, seitó, cebeta i guindilla d'Ibarra)

Carxofa i anxova 4,00€
(amb oli de pebre vermell agredolç de La Vera)

Altres Temptacions
Vegechips 2,20 €

(remolatxa, xirivia i iuca)

Cornes 3,50 €
(morro de porc ibèric fregit)

Anxoves del Cantàbric 10,50 €(8 �lets)

Seitons amb olives farcides 4,20 €
(i la nostra salsa)

Arengada fumada 2,80 €
(amb crema d'alberginia i romesco)

El pa d'en Philippe amb tomàquet 2,85 €
(... o sense)

Xips de patata gallega 1,50 €
(Bonilla a la Vista amanides)

Quines llaunes de les Rias Gallegues!!! 
Escopinyes 10,50 €(35/45p)

Cloïsses 15,00 €(20/30p)

Navalles 9,70 €(6p)

Musclos en escabetx 7,50 €(6/8p)

Xipirons en oli d'oliva 6,50 €

Petoncles en salsa de vieira 5,50€

Vermutegem

Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4Pack 1
2 Vermuts de la casa 

(o canya)
Xips

Olives farcides
Musclos en escabetx

Petoncles

13,50 €

Pack 2 Pack 3 Pack 4
2 Vermuts de la casa 

(o canya)
Xips

Olives farcides
Musclos en escabetx

Xipirons
Navalles

2 Vermuts de la casa 
(o canya)

Xips
Olives farcides

Musclos en escabetx
Navalles

Escopinyes

2 Vermuts de la casa 
(o canya)

Xips
Escopinyes

Olives farcides
Navalles
Cloïsses
Musclos

17,50 € 20,50 € 26,00 €

Packs de vermuts Packs de vermuts 
(per a 2 persones)

Farcides d'anxova 



P�tres

Les N�tres TapesLes N�tres Tapes
6,90 €Tomàquet amanit amb herbes a la brasa, ventresca de tonyina i ceba vermella

20,80 €Pernil d'aglà amb picos artesans de Huelva
14,50 €Formatges menestrals catalans i d'altres llocs
11,80 €Mi-cuit del Greco amb reganyàs de romaní
11,80 €Tataki tebi de tonyina, chutney de pomes del Montseny i alvocat cremós

8,90 €Salmó Suke amb tomàquet sec, maionesa d'alls con�tats i ceba crispy 
3,75 €Truita del dia

6,50 /10,50 €Els nostres ous estrellats amb papada con�tada (o pernil)
8,50 €Ou a 62ºC i ferrat amb gules alegres a l'allet i patata

2,10 €/udCroquetes casolanes de temporada
6,50 €Bikini de papada i formatge de cabra curat
5,50 €Carbassó marinat i a la planxa amb formatge de cabra i suc de julivert
6,50 €Musclos al romaní amb marinera fresca d'alfàbrega
6,50 €Calamarsets a l'Andalusa i encebats amb suc de rostit
9,50 €Daus de bacallà con�tats a la �ama de farigola, tomacons i olives
7,50 €Entrama de vedella amb ximixurri català i patata al morter
6,90 €Pinxos de presa de porc Ral mediterranis amb cabdells rostit
7,10 €Cassoleta de pollastre al curri verd amb padrons

Pregunta per les nostres tapes de la setmana, no te les voldràs perdre!

Mam, tapes i vida

P�tres
3,80 €Cheesecake texturitzat amb fruita de la passió
3,80 €Cremós de iogurt amb fruita de temporada osmotitzada
3,80 €Crema catalana
4,20 €Brownie de xocolata blanca amb gerds
4,80 €Pastís del dia


