PER PICAR
De la Bodegueta
Ostres Louis d’Or (unitat)3.5
Olives farcides d’anxova (però de veritat) 5
Anxoves del Xampanyet (4f) 10
Seitons marinats “Nardin” 7
Musclos en escabetx “Escuris” 9
Escopinyes amb el seu amaniment: suc de
llimona, pebre i oli d’oliva 13
Dau de bonítol en escabetx
amb alegries de La Rioja 8
“Mojama” de tonyina amb ametlles 9
Embotits
Pernil de gla “Joselito” tallat a mà 24
Coppa “Joselito” 11
Xoriço ibèric “Joselito” 8
Un FUET de Vic Riera Ordeix 5
Mortadel·la trufada 9

Formatges
Payoyo, cabra curat, Cádiz 8
Manxego Vicente Pastor,ovella curat,Zamora 8

PER COMPARTIR
Croquetes de pernil ibèric (2 u.) 6
Croquetes de txoko (2 u.) 6
Bombes “atòmiques” de la Barceloneta (2 u.) 7
Braves (i són de les que piquen) 8
Ensalada russa amb ventresca 10
Aletes de pollastre “sense feina” 10
Pebrots de Padrón 9
Amanida de tomàquet amb ventresca i
porro confitat 14
Tàrtar de tonyina 15
Musclos “cabrejats” 11
Trinxat de la Cerdanya amb ou ferrat 12
Ous trencats amb pernil ibèric 12
Calamars fregits a l’andalusa amb
maionesa i romesco 22
Calamars a la planxa amb la seva tinta
i all i oli d’all escalivat 22
Truita lletja de bacallà amb pa de coca amb
tomàquet 15

Pa de coca amb tomàquet 3.6
Cistella de pa a la brasa 1.6

PER ACABAR
Mandonguilles amb trompetes de la mort 18
Tataki de tonyina amb celerí i
coulis de mango 19
Pop a la planxa amb parmentier
de patata 24
Filet de vaca premium filetejat amb
patates fregides 26
Arròs de ploma ibèrica 23
Steak tartar de vaca premium amb rovell d’ou 24
“Chuleta” sense os de vaca premium (500 g)
amb pebrots del piquillo (Adolfo Sadaba) i
patates fregides 55

POSTRES
Pastís de formatge casolà(ideal per compartir)9
Xuxo de crema amb xocolata 6
Milfulles de crema del Vilamala 6
Tall de gelat de tres sabors 4
Trufes de xocolata amb nata (4 un.) 5.6
Pa amb xocolata, oli i sal 6
Pinya amb mel i ratlladura de llima 6
Gelats variats(pregunta’ns pels nostres sabors) 6

VINS DOLÇOS PELS POSTRES
Moscatell de la Marina 4
Oporto Niepoort 4

@grupovarela
@bodegalapuntual #bodegalapuntual

