PER PICAR I
MANDUCAR

TASTETS
Tastet de salmó fumat amb torradetes i mantega

2,00

Tastet de foie amb poma caramel·litzada sobre torradeta (2u)

2,00

Tastet de banderilles (2u)

2,00

Picabrot dinàmic (1u)

2,00

Pebrot escalivat amb crema de marisc amb un toc picant i galeta dolça

ASSORTIMENT DE TASTETS
HORARI DE 17H A 20H
TASTETS

5 tastets per 10 euros

Amanida russa
Empastifat “el dinàmic”
Crema casolana per untar amb torradetes variades
Tastet de salmó fumat amb torradetes i mantega
Tastet de foie amb poma caramel·litzada sobre torradeta (2u)
Pa de coca amb pebrot escalivat al forn de llenya

pa de coca amb tomàquet
pa rústic
torradetes variades
Plats sense carn ni peix

2,50
2,50
1,00

PER PICAR
EMPASTIFAT “el dinàmic” (ideal per compartir)
crema casolana per untar amb torradetes variades
El mariner: marisc, escabetx, peix i crema de formatge
Anxova: anxoves del cantàbric i crema de formatge
Picamar: mariscs i peix amb toc de tabasc

4,00
4,00
4,00

Patates dinàmic
patates confitades amb formatges, xoriço, orenga i pebre.

6,50

Croquetes de pollastre de pagès i pernil ibèric amb pa amb tomàquet (2u)

3,00

Patates confitades amb salsa brava
cuites amb oli d’oliva verge extra a baixa temperatura i acompanyades
de la nostra salsa brava casolana

4,90

Saltat de morcilla
morcilla, pinyons, espècies naturals, patata,
pebrot vermell i oli amb torradetes variades

6,50

Hummus
de cigrons i pipes amb pimentó dolç i oli d’oliva verge extra

6,50

Aperitiu d’amanida russa

3,00

Plat d’amanida russa

5,50

Anxoves del Cantàbric (6 filets)
naturals amb un raig d’oli verge extra d’arbequina

6,50

Seitons
en vinagre suau i un raig d’oli verge extra d’arbequina

5,50

Sardina marinada amb alfàbrega

3,50

Olives farcides d’anxoves (les clàssiques)

3,00

Olives de l’àvia (amb all, pebrot i espècies)

3,00

Olives gegants picants

3,00

Patates xips “Marinas” amb sal de Formentera
amb oli d’oliva verge o pebre i vinagre balsàmic

1,70

Xoricets a la sidra

4,50

PER MANDUCAR
Amanida “el dinàmic”
mesclum, tomàquet, olives, pastanaga
i formatge de cabra caramel·litzat

5,50

Amanida simpàtica
mesclum, espinacs, tomàquet, olives i pebrot escalivat al forn
de llenya

5,50

Amanida dolça de fruita seca
mesclum, espinacs, fruita seca, poma, panses i un toc de mel

6,50

Amanida marinera
mesclum, tomàquet, tonyina, anxoves i salmó

7,50

Plat de pebrot escalivat al forn de llenya

4,50

Burrata
tomàquet, espinacs, olives negres i burrata acompanyada de torradetes

10,50

Fusta d’ibèrics
llom, xoriço i llonganissa

11,00

Fusta de formatges
assortit de quatre formatges i torradetes

11,00

Penjant d’embotits
botifarra negra, botifarra blanca, xoriço i fuet

11,00

Plat de paleta de porc ibèric

15,00

Tartar de tonyina marinat amb ceba de Figueres i espècies

10,50

Micuit amb armagnac i pebre

7,50

pa de coca amb tomàquet
pa rústic
torradetes variades

2,50
2,50
1,00

PA DE COCA AMB COMPANYIA
4,90
Tonyina
Formatge d’ovella

5,90
Dinàmic: espinacs, tomàquet, pebrot al forn de llenya i rulo de cabra caramel·litzat
Llonganissa de pagès
Pebrot escalivat al forn de llenya
Tres formatges: edam, blau i formatge de cabra
Bacó i formatge
Sobrassada i formatge
Pernil dolç i formatge
Frankfurt: frankfurt, formatge, ceba torrada, cogombretes, ketchup i mostassa

7,90
Mar i muntanya: pebrot al forn de llenya, tonyina i anxoves (2 filets)
Anxoves del cantàbric (6 filets)
Pernil salat: amb mesclum, formatge de cabra i melmelada de tomàquet
Salmó: amb philadelphia i cogombres
Variat de bolets (en temporada)

PERSONALITZA LA TEVA COCA AFEGINT...
0,50: maionesa, ketchup, bbq, mel, all i oli, salsa brava casolana
0,75: tomàquet, ceba crocant, mesclum, pebrot al forn de llenya, espinacs,
olives farcides d’anxova, pastanaga
1,50: rulo de cabra, tonyina, formatge, pernil dolç, pernil salat
3,00: foie, anxoves del cantàbric (3 filets), seitons (4 filets)

Plats sense carn ni peix
Coques calentes

PLATS PER SUCAR-HI PA
Crema de carbassa (freda o calenta)

7,50

Verdures amb tofu i ametlles

6,50

Espinacs a la crema amb formatge de cabra i ametlles

6,50

Llenties

8,50

Cous cous (bulgur) amb verdures i cigrons

5,50

Lassanya de bolonyesa vegetariana amb miso

8,20

Canelons de rostit

8,20

Mandonguilles amb tomàquet

8,00

carbassa, ceba, porro, taronja, farina d’arròs, oli d’oliva
verge, sal, gingebre

patata, carbassó, pastanaga, pèsols, ceba, tofu fumat
amb virutes de roure, aigua, ametlles, alga i sal

espinacs, ametlles, formatge de cabra, ceba, llet, farina de blat, mantega,
all, sal, pebre, oli d’oliva verge extra i espècies naturals

llenties, carn de porc ibèric, xoriço, tomàquet, pastanaga, carbassó,
ceba, oli d’oliva verge extra, sal, pebre, all i julivert

cous cous (bulgur), carbassó, ceba, pastanaga, espinacs, cigrons,
all, julivert, menta, sal, oli d’oliva verge extra i espècies naturals

miso, carbassó, alberginia, ceba, pebrot vermell, tomàquet,
sal, beixamel, emmental, pasta, oli d’oliva verge extra i espècies

pollastre, porc ibèric, vedella gallega, ceba, all, julivert, vi oporto,
oli d’oliva verge extra, llet, farina, mantega, formatge i pasta de sèmola
de blat dur

carn de porc i vedella, ou pasteuritzat, pa de motlle, espècies, sal,
ceba, all, julivert, vi ranci, pebre vermell, tomàquet, sucre i oli extra

Disposem de carta d’ingredients al·lergògens

Aletes de pollastre marinades amb salsa estil oriental

7,50

Pollastre al forn amb patates

9,50

Costelles d’ibèric amb mel, mostassa i cervesa

10,50

Sorpresa d’ibèric amb reducció de vi d’oporto i bolets

12,00

Galta de vedella rostida amb fruita seca i “parmentier” de
patata amb tòfona

10,50

Marmitako de tonyina amb patates

10,50

Canelons de marisc

10,50

aletes de pollastre, salsa de soja, all, vi, vinagre de sidra i oli de girasol

pollastre, patates, julivert, all, vi blanc, sal, pebre i oli d’oliva verge extra

costelles de porc ibèric, sal, pebre, mel, mostassa, cervesa i oli extra

sorpresa de porc ibèric, oli extra, vi oporto, pebre negre, farigola,
variat de bolets, all, julivert, romaní i sal

galta de vedella, ametlles, avellanes, pinyons, sal, pebre negre, vi,
oli, patata, mantega, sal, nata, llet, pebre, tòfona i oli de tòfona

tonyina, brou de peix, patata, ceba, nyora, all, pebrot,
tomàquet, julivert, vi blanc, sal, pebre i oli extra

bacallà, musclos, gambes, cranc, rap, ceba, julivert, farina, mantega,
oli d’oliva verge extra, pasta, sal, pebre, llet, tomàquet, all i vi ranci

pa de coca amb tomàquet
pa rústic
torradetes variades

Disposem de carta d’ingredients al·lergògens

2,50
2,50
1,00

PER ENDOLCIR
Els nostres pastissos no tenen ni aditius ni conservants

Pastís de formatge

4,90

Tiramisú

4,90

Pastís de pastanaga amb crema de formatge

4,50

Mató amb mel

3,50

Pastís de llimona

4,25

Postre de músic

3,90

mantega, galetes, sucre, farina de blat, oli, sal, formatge fresc, nata,
ous, midó, vainilla i llimona

cafè, aigua, farina de blat, sucre, ou, brandy, cacao, mascarpone i nata

pastanaga, farina de blat, sucre, ou, oli d’oliva, llevat, bicarbonat,
canyella i sal

nata, llet condensada, llimona, mantega, galetes
avellanes, ametlles, panses i un xarrup de moscatell
extra de xarrup de moscatell

1,50

Flam d’ou

3,50

Brownie de xocolata i anous

4,90

Codonyat amb formatge curat

3,90

Pastís de xocolata

4,25

mantega, llevat, sucre, cacao, ou, farina de blat i nous

farina, sucre, cacao, oli de girasol, bicarbonat, cafè, sal, aigua,
essencia de vainilla i vinagre

Disposem de carta d’ingredients al·lergògens

CELEBRA AMB NOSALTRES
Tenim espai per a grups que pots reservar amb antelació, via Facebook o al local.
Consulteu disponibilitat i condicions, i trieu un dels dos pica-pica.
Els nostres pica-pica són per a grups de 8 a 30 persones.
Si sou més, consulteu per altres opcions.
També podem personalitzar el teu pica-pica i organitzar àpats entaulats.
Ens agrada celebrar amb vosaltres!!

PICA - PICA DINÀMIC
MÍNIM 8 PERSONES
PICA - PICA

15

Empastifat “el dinàmic”
Crema casolana per untar amb torradetes variades
Patates confitades amb salsa brava
cuites amb oli d’oliva verge extra a baixa temperatura i acompanyades
de la nostra salsa brava casolana
Xoricets a la sidra
Pa de coca amb tomàquet
Fusta de formatges
assortit de quatre formatges i torradetes
Penjant d’embotits
botifarra negra, botifarra blanca, xoriço i fuet
Mandonguilles amb tomàquet
Costelles d’ibèric amb mel, mostassa i cervesa

PER BEURE

+5

Porrons de cervesa, vi, aigua i refrescos

PER ENDOLCIR
Postre a escollir o pastís (per encàrrec)

+5

PICA - PICA MIX
MÍNIM 8 PERSONES

PICA - PICA

15

Empastifat “el dinàmic”
Crema casolana per untar amb torradetes variades
Patates confitades amb salsa brava
cuites amb oli d’oliva verge extra a baixa temperatura i acompanyades
de la nostra salsa brava casolana
Amanida “el dinàmic”
mesclum, tomàquet, olives, pastanaga
i formatge de cabra caramel·litzat
Cous cous (bulgur) amb verdures i cigrons
Pa de coca amb tomàquet
Fusta de formatges
assortit de quatre formatges i torradetes
Penjant d’embotits
botifarra negra, botifarra blanca, xoriço i fuet
Mandonguilles amb tomàquet

PER BEURE

+5

Porrons de cervesa, vi, aigua i refrescos

PER ENDOLCIR
Postre a escollir o pastís (per encàrrec)

+5

