
BROQUETES AMANIDES

TAPES del MARTAPES

IVA inclòs · PREUS SALA Segueix-nos a           @tapatapabar · www.tapataparestaurant.com

OUS I PATATES.

Pa amb tomàquet
2,05€

Peixet fregit de la llotja
5,95€

Calamars a la romana
amb ratlladura de llima

7,80€

Raves a l’andalusa
7,25€

Paella de peix i marisc
19,90€

Gambes a l'allet
8,30€

Cassoleta de musclos
a la planxa

6,35€

 Arròs de verdures
de temporada

17,40€

Tomàquet, formatge feta,
alvocat i olives kalamata

5,75€

Pasta amb gambes,
cranc i pinya

6,90€

Russa amb tonyina
5,25€

Croquetes de tres formatges
o de pernil ibèric de gla

5,45€

Pernil ibèric de gla
15,25€

Bikini trufat de mozzarella
amb pernil ibèric

5,95€

Pebrots de Padró
4,50€

Patates braves
5,10€

Patates fines amb
allioli suau i sal negra

5,10€

Ous cabrejats amb
picada d’ibèric

6,25€

Ous estrellats amb
pernil ibèric de gla

7,95€

Truita de patates,
feta al moment

5,25€

Ous estrellats amb
gambes a l'allet

6,90€

Xipirons a l'andalusa
amb allioli de la seva tinta

7,80€

Broquetes de llagostins
amb wakame i maionesa

de wasabi
6,80€

Broquetes
de pollastre teriyaki

5,80€

Broquetes morunes
5,55€

BOCADITOS

Pernil ibèric
de gla
3,60€

Mini burger
de vedella

amb manxec
4,25€

Mollete de
filet de vedella

4,95€

Camembert semi-fos
amb poma caramel·litzada

i mel trufada
 2,65€

Truita
de patates

2,65€

Amanida de cranc
amb llagostí

2,65€

Roll d'steak tartar
de llom de vaca amb
maionesa de chipotle

4,95€

Marisc, alvocat
i mango
7,25€

Wok de verdures
de temporada amb un toc

de soja i sèsam
7,25€

 Caneló clàssic amb
beixamel trufada

5,75€

 Crestes de "Pulled pork" amb
maionesa de chipotle

7,50€

Llom baix de vaca a la planxa
amb patates i pebrots de Padró

12,50€

Aletes de pollastre
amb salsa explosiva

7,50€

Tataki de tonyina amb
guacamole i wakame

7,80€

Tàrtar de tonyina amb
mango i alvocat

7,80€

Pop "a feira"
13,95€

 Arròs negre amb
sípia de platja i allioli

16,90€

Estrella Damm
0,3L · 2,95€
0,5L · 4,95€

Guinness
0,44L · 5,45€

Complot IPA
0,33L · 3,35€

Mandonguilles casolanes
amb tomàquet i verduretes

8,25€


