Ideal per compartir

Carpaccios

Coca de pa amb tomàquet

2,95 €

Amanida russa amb ventresca de tonyina

8,25 €

oliva negre i maionesa de soja

Carpaccio de bacallà, esponjós de
tomàquet, olivada i tàperes

16,25 €

Carpacio de vedella, virutas de
parmesà i ruca

13,75 €
11,75 €

Anxoves del cantàbric 0.0 ( llom )

2,70 €

Pebrots del padró

7,50 €

Carpaccio de carbassó, oliva de Kalamata,
tomàquet i vinagreta cítrica

Coca d'algues amb tomàquet dolç i
sardines marinades

9,75 €

Arrossos i paellas

23,00 €

Rissotto de blat tendre amb bolets
confitats i aromatitzats

12,50 €

Pernil ibèric de glà 80 gr
Taula de formatges catalans

15,75 €

Fideuà de sípia amb allioli

12,00 €

Les braves elPassatge

7,00 €

Paella de la Barceloneta

16,50 €

Croquetó de pernil ibèric

3,60 €

Paella d'arròs negre i calamarcets

16,95 €

Assortiment de croquetes 4 unitats

6,45 €

Arròs "del senyoret"

17,25 €

(cua de bou i rossinyols / rap i gamba / faisà i trufa / ceps)

Peixos

6,25 €

Assortiment de croquetes veggy 4 unidades
( albergínia, tomàquet sec i provolone / escalibada /
espiancs / pinyons i formatge de cabra / gorgonzola i nous )

Vieiras a la planxa, poma verda
i yuzu

16,95 €

Hamburguesa de salmó fumat,
alvocat, tomàquet, enciam i salsa
Mc.Murmuri

16,50 €
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Musclos al vapor

10,75 €

Calamarcets a l'andalusa

9,70 €

Fingers de pollastre amb salsa Murmuri

9,35 €
9,25 €

Tataki de tonyina vermella, wakame,
"ajoblanco" de coco, crema de wasabi
i cítrics

16,95 €

Hummus de carbassó, nous
de macadàmia i xile "chipotle"

9,25 €

Corball a la planxa, crema de fonoll,
i carbassó, coco i llima

16,50 €

Nachos amb formatge fos, ceba morada,
coriandre "jalapeño" encurtit

8,00 €

Pop a la brasa amb cremós de patata
i allioli de "Pebre vermell de la Vera"

18,75 €

Xips d'albergínia amb mel

Gamba vermella de llotja a la sal 200gr

28,00 €

Ous
Ous al plat amb patata panadera

8,75 €

Ous estrellats amb pernil ibèric

9,90 €

Hamburguesa de bou 200 gr

9,00 €

( formatge de cabra, pebrot vermell escalivat,
tomàquet dolç, ruca i salsa Murmuri )

Ous estrellats amb sobrassada,
formatge de cabra i mel

Carns

Entrants
Crema suau de bolets de temporada,
ou a baixa temperatura, crutons d'herbes
i alls tendres saltejats
Amanida de l'hort elPassatge
Amanida d'espinacs baby, formatge,
taronja, fruits secs i vinagreta de cireres

11,95 €

9,75 €
10,75 €

16,75 €

Filet de bou sobre tatín de poma
i foie poele ( 170 gr)

23,00 €

Steak tartar de filet de bou ( 150 gr )

19,75 €

Jarret de porc amb escalunyes
i poma glacejada

14,50 €

Costellam de porc ibèric a baixa
temperatura glacejat amb soja i mel

18,50 €
14,00 €

Amanida de tomàquet de temporada,
ventresca de tonyina i ceba tendre

9,75 €

Pit de pollastre de corral, en dos
coccions, herbes i wok de temporada

Taboulé de quinoa, alovcat, tomàquet,
cogombre, oliva d'Aragó,
menta i llagostí

11,75 €

Entrecotte de vaca vella amb patates
grill i pebrots del padró ( 250 gr )

Burrata "di buffala" amb cremós de
pesto , compota de remolatxa i
tomàquets cherri confitats

14,65 €

Caneló cruixent d'escalibada amb
formatge de cabra i anxoves

12,75 €

Rigatonni amb salsa gorgonzola,
nous i pera

14,75 €

Rigatonni amb salsa bolognesa

12,25 €

18,75 €

Postres
Escuma de tiramisú de llima amb
maduixes al balsàmic

6,75 €

Coulant de xocolata
i gelat de vainilla

6,90 €

Assortiments de fruites osmotitzades

6,75 €

Selecció de gelats casolans ( 3 sabors )

6,00 €

El nostre cheesecake de mango

6,75 €

Esponjós de moniato, llet d'ametlla tendre

6,75 €

i gelat de crema catalana
Serveide taula per persona Terrassa 2€
Servei de taula per persona Restaurant 1,50€
IVA inclòs
Suplement terrassa 10 %
Vegetarians

Producte de proximitat

Apte per celíacs

