
MENU DE TAPES,MONTADITOS I PINTXOS

                                     

1.-  Frankfurt 
(pa, ceba carmelitzada, formatge algahuer, salsitxa i tomàquet xerry) 
2.-  Frikadelle - German Burger 
(pa, ceba carmelitzada, formatge algahuer, Frikadelle i  pebrot de Padrón) 
3.-  Braó – Codillo  
(pa, ceba carmelitzada, formatge algahuer, braó rostit i salsa de chucrut) 
4.-  Croquetes de Ceps 
(2 croquetes de ceps en un pal i xampinyó marinat) 
5.-  Croquetot de Rostit 
(2 croquetes de rostit en un pal i pebrot de Padrón) 
6.-  Amanida Alemanya 
(patates, cebes tendres, Frankfurt, cogombre, tàperes, ou, salsa especial) 
7.-  Mutabal 
(mini pita, crema d’alberginia, pebre vermell i oli d’oliva)
8.-  Salmó Fumat 
(pa, formatge fresc, salmó fumat i cogombre) 
9.-  Amanida de cranc 
(cranc, ceba tendre, maionesa i gamba) 
10.- Patates casolanes fregides 
(salses brava, maionesa, ketsup, alioli, etc.) 
11.- Botifarró - Morcilla 
(pa, ceba caramelitzada, ou dur i pebrot del piquillo) 
12.- Alberginia 
(pa, alberginia escalivada, tomàquet i formatge de cabra) 
13.- Ibèric 
(pa, pernil ibèric, tomàquet i  oli d'oliva) 
14.- Botifarra Catalana 
(pa, botifarra a la brasa, escalibada i alioli) 
15.- Truita de Patata i Ceba 
(pa, truita de patata i ceba, alioli i tomàquet xerry ) 
16.- Xistorra 
(pa, xistorra, formatge de cabra i tomàquet xerry )  
17.- Tonyina 
(pa, tonyina en conserva d'oli, alioli suau i pebrot del piquillo )  
18.- Llagostins (oriental) 
(llagostins arrebossats amb tèmpura )  
19.- Kuotie (oriental) 
(empanadilla de carn )  
20.- Samosa (oriental) 
(empanadilla de verdures al curry )  
21.- Gyoza (oriental) 
(empanadilla de gambes )  
22.- Sushi (oriental)
(rotlles d'arroç amb algues i peix cru )  
23.- Quesadillas (mexicà)
("tortilla de blat de moro amb chedar i "jalapeños" )  
24.- Chimichangas (mexicà)
(Rollets arrebossats amb verdures i pollastre )  
25.- Tacos (mexicà)
("tortilla amb vedella verdures, formatge, chile, etc )  
26.- Burritos)
(rotlles de "tortilla" farcits de carn de vedella rostida )  


