
CONTÉ 
GLUTEN

CRUSTACIS OUS PEIX CACAUETS SOJA LACTIS FRUITS 
AMB CLOSCA

API MOSTASSA DIÒXID DE 
SOFRE I SULFITS

SÈSAM MOL·LUSC TRAMÚS

Suplement de terrassa: 0,20 €

Disposem de pa sense gluten

La nostra 
brasa
CARN
“Chuletón” 1 Kg (per compartir) 49,00 €
Entrecot de vedella (300 gr)  16,90 €
Filet de vedella (250 gr)  19,90 €
Costelles de xai   19,90 €
Mig conill jove    14,90 €
Botifarra    12,90 €
Entranya    14,90 €
Peus de porc   12,90 €
Galtes de porc    14,90 €   
Magret d’ànec (400 gr)  18,90 €

PEIX
Orada (400/600 gr)   14,90 €  
Llobarro (400/600 gr)   14,90 €     
Turbot  (400/600 gr)  18,90 €     
Pota de pop    16,90 €     
Gambes vermelles (12 uts) 18,90 €
Musclos a la marinera   8,90 €

SALSES: Roquefort, ximixurri i romesco.
Les carns i peixos estan acompanyats de patates o 
verdures a la brasa

Cuixa de pollastre Raça Prat  19,90 €
cuit a baixa temperatura, amb el seu suc, acabat 
a la brasa del nostre Josper.       

Crestes de Potablava  amb salsa hoisin 9,90 €

Croquetes Potablava (4 uts)  6,00 €
    (2 uts)  3,00 €

El Potablava

Bon profit!

VERDURES
Calçots (temporada) (12 uts)  12,90 €
Rovellons (temporada)  9,90 €
Espàrrecs verds   7,90 €
Gírgoles    6,90 €

La Carxofa 
Prat    (temporada)

Xips de carxofa    7,90 €
Carxofa a la brasa     2,50 €
amb salsa romesco (1 unitat)   
Cor de Carxofes cuites  embolicades amb 
pernil ibèric     9,90 €

Patates braves          3,00 €   5,50 €   
Croquetes:        
Carn d’olla (4 uts)          2,50 € 5,00 €  

Casolanes de pernil ibèric (4 uts)  3,00 € 6,00 €   

Calamars a l’andalusa    8,90 €
Anxoves del Cantàbric (6 uts)   7,90 €
Pebrots del padrò    5,90 €
Pa de coca amb tomàquet   2,50 €
Plat dels nostres millors 
formatges     16,90 €
Plat del nostre millor pernil ibèric (200 gr) 18,90 €

Cargols a la “gourmande”  8,90 €
Steak Tartar (filet de vedella marinat amb  14,90 €
salsa Yakisoba i 3 mostasses diferents)

Cuixa de cabrit cuita a baixa temperatura 
acabada a la brasa del nostre Josper  19,90 €
Dips de pollastre    5,90 €

Roll cruixent d’heura amb verdures 
a l’estil cantonès i maionesa hoisin  8,90 €
Bacalla cuit a baixa temperatura 
passat per la brasa sobre illa de monguetes 15,90 €
“Callos” i cap i pota    10,90 €
Costellar de porc amb salsa BBQ 14,90 €    

1/2  ració

Les tapes i 
els plats

Amanida de  l’hort     7,90 €
amb mesclum, ceba, tomàquet i pastanaga

De l’hort amb ventresca    9,90 €
De tomàquet amb burrata          9,90 €
(tomàquets de temporada i burrata fresca)

De formatge de cabra    9,90 €
(mesclum, xerry, nous i salsa de mel i mostassa) 

Les amanides

Les torrades
Pernil ibèric (150 gr)    14,90 €
Llom      8,90 €
Suplement formatge    0,50 €

Bacó      8,90 €
Suplement formatge    0,50 €

Botifarra     10,90 €
Truita      7,90 €
Fuet      6,90 €
Tonyina     6,90 €
Suplement anxoves    3,00 €

Escalivada    8,90 €
Coca de salmó amb formatge agre i espècies 9,90 €

Pasta a la bolonyesa    5,50 €
Nuggets amb patates    6,00 €
Nuggets vegans amb patates   6,00 €

Per a la canalla

Entrepans
Hamburguesa tradicional   9,90 €
amb enciam, tomàquet, cheddar i bacó

Hamburguesa Crispy Chicken   9,90 €
amb pollastre arrebossat, ou ferrat, enciam, 
cheddar i bacó

Burguer Artesà   9,90 €
amb formatge Brie, bacó, rúcula, ceba 
caramelitzada i maionesa del piquillo

Hamburguesa vegetariana   9,90 €
amb tomàquet, enciam i ceba

Suplement formatge    0,50 €
Suplement ceba     0,50 €
Suplement bacó     1,00 €
Suplement ou     1,50 €

Les truites 
i els ous
Truitetes de bacallà    9,90 €
Ous esclafats amb pernil ibèric i foie  14,90 €
Ous amb verdures de temporada 11,90 €
(Panko de xistorra amb ous a baixa temperatura) 

 (segons    
   mercat)
 (segons    
   mercat)

14,90€Menú de 
migdia

www.teatrelartesa.cat/cafe
Reserves  (whatsapp): 628 327 898


