LA TERRASSETA DEL TIVOLI
TAPES I PLATILLOS A LA FRESCA
Les Braves del Tivoli 5,80 €
Daus de patata acompanyats de dues salses,la nostra
salsa brava i una lactonesa suau. (SO2, Fclo, L, S)

Vegan Poke de quinoa 9 €
Amanida de quinoa amb cremós de llenties,
carbassa rostida, pico de gallo, anacards i canonges. (Fclo)

Ceviche de gambes (M) 11,50 €
Wakahummus 8 €
Hummus de cigrons amb alvocat acompanyat
d’sticks de pastanaga i xips de verdures. (Tr)

La Russa 6,20 €
Amanida russa de patata, ou, pebrot del piquillo
amb ventresca, maionesa casolana de comí i piparres. (O)

Pernil ibèric 9,50 €

Pa amb tomàquet (Glu) 3 €

Pintxo de truita amb salsa de xoricets a la sidra 7 €
Truita feta al moment de patata i ceba acompanyada
d'una salsa de xoricets a la sidra. (O, SO2)

Suppli (5u.) 6 €
Boletes de risotto de bolets arrebossades. (L, Glu, O)

Chicken rolls 6,5 €
Rotlles de pollastre marinats i cuinats a baixa Tª arrebossats
en panko amb la nostra salsa barbacoa. (SO2, O, Glu, S)

Croquetes de carn d’olla (5u.) 6 €
(L, SO2, Glu, O)

El moruno 7,5 €
Broquetes morunes casolanes de xai sobre una
base de tabule de verdures, menta i ras al hanout. (Glu, L)

Tataki de vaca amb salsa hoisin (Glu, S) 14 €
Musclos al vapor amb vi blanc (SO2) 6,5 €
El pop 15,5 €
Pop cuinat a baixa Tª amb cremós de moniato i daus de patata amb
pebre vermell de la Vera, oli d'oliva verge extra i escates de sal.

Tiramisú 5,5 €

Cheesecake cremós 5 €

Coulant de xocolata 4 €

Tarta de Santiago 4 €

Panna cotta 4,5 €

amb coulís de maduixa.

Pastís de

doble xocolata

4,50 €

Al·lèrgens: A-api, Fclo-fruits de closca, Glu-gluten, O-ous, L-làctics,
M-marisc, P-peix, S-soja, SO2-sulfits, Tr-traces 10% IVA inclòs

