CARTA
PER A COMENÇAR, LES NOSTRES AMANIDES...
Amanida de pop amb mix d'enciams, patata, mix de tomàquets, encenalls

12,90

de pastanaga, ceba morada i vinagreta de balsàmic
Fresh Salad (mix d'enciams, tomaquet cherry, cogombre, rave, ceba
morada, crostons i vinagreta de cítrics amb toc de menta)

8,90

Amanida Burrata amb ruca, alfàbrega, mix de tomàquets i vinagreta de
nabius

10,30

PER A COMPARTIR, O NO...
Patates amb salsa brava casolana

7,50

Pebrots de Padró amb escates de sal

5,80

"Torreznos"

6,50

Croquetes casolanes de temporada (5 Unitats)

8,50

Taula del bon pernil i pa amb tomàquet

18,50

Taula de formatges amb fruites fresques, nous i melmelada de la casa

15,40

Ensalada russa BlackHouse

6,70

Ceviche de xampinyons (ceba morada, rave, mango, suc de llima i
coriandre)

9,70

PREUS EN EUROS, IVA INCLÒS

CARTA
Hummus de Temporada amb crudités de verdures i torradetes

8,90

Carpaccio de bou amb rúcula i ciliegine de mozzarella i vinagreta de
mostassa

12,30

Tequeños de formatge amb salsa agredolça (5 unitats)

7,20

Ceviche de gamba amb llet de coco, suc de llima, ceba morada, mango i
coriandre amb el seu toc picant

13,70

Tartar de salmó amb ceba morada, cogombrets, tàperes, salsa ponzu i
llavor de sèsam en llit de guacamole

18,20

Tallarinas de platja amb oli all i julivert

13,90

Musclos al vapor

10,90

Fritada de calamars

9,90

Pa amb tomàquet

2,50

DELS NOSTRES MARS
Salmó a la planxa acompanyat d'arròs basmati, quinoa, edamame i
coriandre amanits en cítrics

15,30

Planxa de la mar (gambes, polp, calamar, musclos, patates i oli d'herbes)

25,70

PREUS EN EUROS, IVA INCLÒS

CARTA
LES NOSTRES CARNS
Buit de vedella amb oli d'herbes

12,90

Secret ibèric amb oli d'all i gingebre

13,80

Entrecot a la planxa amb guarnició

15,10

PER ALS NOSTRES NENS
Pollito nuggets (5 Unitats) + beguda + postres nen/a

9,90

Pasta peque House + beguda + postres nen/a

9,90

EL NOSTRE COSTAT MÉS DOLÇ
Bowl de fruita

4,90

Black Sweet House (Postres de temporada)

5,80

Trio de tòfones

5,50

Coulant de xocolata amb cor d'almívar de llet i gelat de coco

6,10

PREUS EN EUROS, IVA INCLÒS

