HOLA!

Benvinguts a Tapes&cia. Un
bar de tapes de tota la vida
però no un bar de tapes
qualsevol. Receptes
clàssiques de la gastronomia

DE TOTA LA VIDA

productes que trobem
cada dia al mercat i proveïdors
en els quals confiem.
Bon profit!

ARROSSOS I PASTES

Amanida russa
Patates braves
Truita de patates
Croqueta d’albergínia i formatge blau
Bomba de xai i mostassa
Calamars a la romana
Pernil ibèric
Musclos amb xile, coriandre,
llima i gingebre
Torrada de Steack tàrtar
amb mantega cafè de Paris
Amanida tomàquet moixama i ametlla
Pebrot del piquillo
farcit de brandada de bacallà
Coca de foie amb bolets de temporada
i ou poché
Ous trencats amb pernil
Ous trencats amb sobrassada i encurtits
Ous fregits amb sardina de bota
i pebrot verd

6,50 €
6,00 €
6,00 €
2,00 €
3,50 €
12,00 €
16,00 €
8,00 €

Escabetx de bonítol amb remolatxa
Pop amb patates i all i oli
Escamarlans al gratin de allioli i ametlles
Brandada de bacallà
Esqueixada
Gambeta vermella amb allada
Entrepà de calamars

3,50 €

Pa amb tomàquet
Pa rústic (u)
Pa sense gluten (u)
Pa sense guten amb tomàquet

8,50 €
13,00 €
10,20 €
12,50 €

7,20 €
12,00 €
13,20 €
8,20 €
8,50 €
12,60 €
7,20 €

TENIM
MENÚ
DE TAPES

Presu amb IVA inclos
*En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària comuniqui-ho al nostre personal.

9,20 €
11,20 €
11,80 €

18,00 €
19,80 €
18,00 €
12,50 €
7,80 €

Arrossos mínim 2 persones.

PA

MAR I MUNTANYA
Sardina farcida en tempura i paté d’au
Mandonguilles de botifarra
amb calamar i trompetes de la mort
Crema de carxofa amb vieires i foie gras

Arròs melós de paella valenciana.
Arròs melós de rap, galera,
fonoll, alls tendres i coliflor.
Arròs de verdures i bolets de temporada.
Spaguetti amb botarga
Canelons de rostit tradicionals

6,00 €
7,80 €

DE LA MAR

DEMANA
PELS NOSTRES
SUGGERIMENTS

mediterrània elaborades amb
les tècniques més actuals. Així
podem donar-li el nostre toc
personal i aconseguir innovar.
Treballem principalment amb

3,00 €
1,20 €
2,00 €
2,50 €

POSTRES
Crema catalana
Pastís de formatge casolà
amb maduixes a la ratafia
Flam d’ou de pagès connata
Tiramisu
Mousse de xocolata

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

ENTRE HORAS
De 16:30 a 19:30h
Gildas
2,80 €
Amanida russa
6,50 €
Pebrot del piquillo farcit de brandada de bacallà 3,50 €
Patates braves
6,00 €
Croqueta d’albergínia i formatge blau
2,00 €
Escabetx de bonítol amb remolatxa
7,20 €
Biquini de lacón, compté i mostassa
6,80 €
Anxoves (u)
2,50 €
Olives
2,80 €
Xips
3,00 €
Calamars a la romana
12,00 €
Brandada de bacallà
8,20 €

I TAMBÉ
MENÚS PER
A GRUPS
TAPASYCIA BARCELONA

ELS DIJOUS
EL ARROS
D’EN MANEL

