— PER PICAR / PARA PICAR —
Pernil ibèric (cebo de campo DO Guijuelo) 50 gr
Jamón ibérico (cebo de campo DO Guijuelo) 50 gr
Pernil ibèric (cebo de campo DO Guijuelo) 100 gr
Jamón ibérico (cebo de campo DO Guijuelo) 100 gr
Assortiment de formatges
Surtido de quesos
Assortiment d’ibèrics
Surtido de ibéricos
Pop a la gallega
Pulpo a la gallega
Anxoves del Cantàbric amb pa de vidre amb tomàquet
Anchoas del Cantábrico con pan de cristal con tomate
Tàrtar de salmó
Tártar de salmón
Ous farrats amb gules i caviar d’arengada
Huevos fritos con gulas y caviar de arenque
Amanida de pera amb gorgonzola, nous i vinagreta de gerds
Ensalada de pera con gorgonzola, nueces y vinagreta de frambuesa
Seitons frescos a l’andalusa
Boquerones frescos a la andaluza
Remenat de botifarra negra i poma
Revuelto de butifarra negra y manzana
Ous trencats amb patates i pernil
Huevos rotos con patatas y jamón
Patates braves
Patatas bravas
Bolets amb foie i reducció de Pedro Ximénez
Setas con foie y reducción de Pedro Ximénez
Saltat de bolets i gambes
Salteado de setas y gambas
Musclos de roca a la planxa
Mejillones de roca a la plancha
Hamburguesa al plat amb patates
Hamburgesa al plato con patatas
Amanida de rulo de cabra amb fruits secs, taronja i vinagreta de mel
Ensalada de rulo de cabra con frutos secos, naranja y vinagreta de miel
Pizza (tonyina, bolonyesa o 4 formatges)
Pizza (atún, boloñesa o 4 quesos)
Risotto de ceps amb parmesà
Risotto de ceps con parmesano

Pa de barra gallega / Pan de barra gallega 1 €
Pa de vidre amb tomàquet / Pan de cristal con tomate 3,20 €
Salsa / Salsa 1 €
IVA inclòs / IVA incluido

9,50
18,80
13,50
15,50
18
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11,30
9
11
7,30
10
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6
12,30
11,80
9
11
9,50
9
12,50

— PER PICAR / PARA PICAR —
Sepietes fresques de Tarragona a la planxa
Sepietas frescas de Tarragona a la plancha
Gambes amb all
Gambas al ajillo
Vieires amb porro caramel·litzat i crema de mostassa
Vieiras con puerro caramelizado y crema de mostaza
Calamars a la romana
Calamares a la romana
Rabes de calamar a l’andalusa
Rabas de calamar a la andaluza
Croquetes de ceps (6 unitats)
Croquetas de ceps (6 unidades)
Croquetes de pernil ibèric (6 unitats)
Croquetas de jamón ibérico (6 unidades)
Croquetes de bullit (6 unitats)
Croquetas de cocido (6 unidades)
Wok de verdures amb salsa de soja, sèsam i gambes
Wok de verduras con salsa de soja, sésamo y gambas
Caragols Gaudium
Caracoles Gaudium
Bacallà amb all i gules
Bacalao al ajillo con gulas
Carpaccio de pop i calamar
Carpaccio de pulpo y calamar
Carpaccio de vaca vella
Carpaccio de vaca vieja
Terrina de foie amb melmelada i torrades
Tarrina de foie con mermelada y tostadas
Risotto de safrà amb gambes i parmesà
Risotto de azafrán con gambas y parmesano
Tallarines de calamar amb bledes de mar i salsa de ceps
Tallarines de calamar con acelgas de mar y salsa de ceps
Callos a la gallega
Callos a la gallega
Cua de vaca vella al vi negre
Rabo de vaca vieja al vino tinto
Carxofes amb gambes, foie i salsa de chantilly
Alcachofas con gambas, foie y salsa de chantilly

Pa de barra gallega / Pan de barra gallega 1 €
Pa de vidre amb tomàquet / Pan de cristal con tomate 3,20 €
Salsa / Salsa 1 €
IVA inclòs / IVA incluido

14
9,50
12
14,50
12,50
9,30
9,30
9,30
11,50
13
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13,30
14,30
13
14
9,50
13,50
15,60

— RACIONS / RACIONES —
Steak tàrtar de filet amb pa torrat
Steak tartar de solomillo con pan tostado

19

Tataki d’entrecot amb salsa barbacoa
Tataki de entrecot con salsa barbacoa

18,30

Entrecot amb guarnició
Entrecote con guarnición

18,30

Confit d’ànec amb poma caramelitzada
Confit de pato con manzana caramelizada

14,30

Magret d’ànec amb ceba caramelitzada i foie
Magret de pato con cebolla caramelizada y foie

14,30

Turbot a la planxa amb verdures
Rodaballo a la plancha con verduras

19,50

Llobarro a l’orio
Lubina al orio

15,30

Bacallà amb salsa de fruits secs i mel
Bacalao con salsa de frutos secos y miel

Pa de barra gallega / Pan de barra gallega 1 €
Pa de vidre amb tomàquet / Pan de cristal con tomate 3,20 €
Salsa / Salsa 1 €
IVA inclòs / IVA incluido

15

— PENSANT EN DOLÇ / PENSANDO EN DULCE —
Tatin de poma amb gelat de vainilla
Tatín de manzana con helado de vainilla

6,20

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
Coulant de chocolate con helado de vainilla

6,50

Tiramisú tradicional
Tiramisú tradicional

5,90

Mousse de llimona
Mousse de limón

6,20

Croquetes de xocolata amb gelat de vainilla
Croquetas de chocolate con helado de vainilla

6,50

Pastís de formatge amb fruits del bosc
Tarta de queso con frutos del bosque

5,90

Panna cotta de Baileys
Panna cotta de Baileys

5,80

Flam de la casa
Flan de la casa

4,50

Gelat de vainilla
Helado de vainilla

5,50

Gelat de cacau
Helado de cacao

5,50

Gelat de coco amb xocolata calenta
Helado de coco con chocolate caliente

6,50

Gelats variats de tres boles
Helados variados de tres bolas

6

Sorbet de llimona
Sorbete de limón

5,50

Sorbet de mandarina
Sorbete de mandarina

5,50

Milfulls farcit de xocolata
Milhojas relleno de chocolate

6,20

Crep de xocolata i nata
Crepe de chocolate y nata

6,20

IVA inclòs / IVA incluido

— MENÚ GAUDIUM —
Per a taula completa / Para mesa completa

PRIMERS PER A COMPARTIR / PRIMEROS PARA COMPARTIR
Carpaccio de vaca vella amb parmesà i pa torrat
Carpaccio de vaca vieja con parmesano y pan tostado
Amanida de rulo de cabra amb fruits secs i vinagreta vermella
Ensalada de rulo de cabra con frutos secos y vinagreta roja
Pop a feira
Pulpo a feira
Caragols a l’estil Gaudium
Caracoles al estilo Gaudium

SEGONS A ESCOLLIR / SEGUNDOS A ESCOGER
Llobarro a l’orio
Lubina al orio
Turbot a la planxa amb verdures
Rodaballo a la plancha con verduras
Confit d’ànec amb ceba caramel·litzada
Confit de pato con cebolla caramelizada
Cua de vaca vella al vi negre
Rabo de vaca vieja al vino tinto
Bacallà a la taronja amb verduretes
Bacalao a la naranja con verduritas
Arròs de sepietes i gambes (mín. 2 pax)
Arroz de sepietas y gambas (mín. 2 pax)

POSTRES A ESCOLLIR / POSTRES A ESCOGER
A escollir de la carta
A escoger de la carta
Aigua, vi de la casa blanc, negre o rosat i cafès inclòs
Agua, vino de la casa blanco, tinto o rosado y cafés incluidos
Pa de barra inclòs / Pan de barra incluido

35 € IVA inclòs / incluido

