
Ideal per compartir Arrossos i paellas 

Coca de pa amb tomàquet 2,95 € Fideuà de sípia amb allioli 13,95 €

Amanida rusa amb ventresca 8,75 € Paella de la Barceloneta 16,95 €
de tonyina, oliva negra i maionesa
de soja Paella d'arròs negre 16,50 €

Anxoves del Cantàbric 0.0 ( unitat ) 2,70 € Arròs "del senyoret" 17,75 €

Pebrots del padró 7,50 € Arròs de bolets de temporada 13,00 €

Coca d'algues amb tomàquet dolç i Peixos 
sardines marinades 9,75 €

Ceviche d'Orada a l'estil 14,40 €
Seitons, tomàquet marbre, piparra tradicional 
i pebre rosa 8,25 €

Tàrtar de salmó amb gelat de 15,25 €

Pernil ibèric de gla ( 80 gr ) 23,00 € poma, llimona i anet 

Assortiment de formatges catalans 15,75 € Tataki de tonyina vermella, 16,95 €
alvocat, wakame, sèsam i sisho

Las braves del Passatge 7,00 €

Corball a la planxa, crema de 16,50 €
Croquetes de pernil ibèric ( 4 unitats) 6,45 € pernil ibèric y pèsols amb menta 

Croquetes de rap i gambes ( 4 unitats) 6,25 € Gall de Sant Pere, carbassa rostida, 17,25 €

endívia blanca i meniere de 
Croquetes veggy elPassatge 6,45 € taronja i safrà 

Musclos al vapor 8,75 € Pop a la brasa amb parmentier de 21,00 €
patata rústica i allioli de pimentó

Calamarcets a l'andalusa 9,70 € de la Vera

Fingers de pollastre amb 9,35 € Carns 
salsa Murmuri 

Hamburguesa de bou ( 200gr ) 16,75 €     
Hummus de cigrons, iogurt, llima 9,75 € (Formatge de cabra, pebrot vermell rostit, tomàquet, 

piparra i papadum ruca i salsa murmuri)

Xampinyons saltejats amb all i julibert 6,75 € Filet de bou amb patata steak house 24,75 €
 i foie poele ( 180 gr ) 

Xips d'albergínia amb mel 8,00 €

Pit de pollastre del corral, en dos 14,50 €
Ous estrellats amb pernil ibèric 9,90 € coccions , herbes i wok de temporada

Entrants Steak tàrtar de bou, rovell curat 19,00 €
i tàperes 

Crema de moniato, coco i curry verd 10,50 €

Entrecotte de vaca vella amb patates 18,75 €
Amanida de l'hort, ceba morada, 9,75 € grill i pebrots del padró ( 250 gr ) 
pastanaga, tomàquets cherry 
i cogombre Melós de vedella, parmentier de 15,25 €     

patata, foie micuit, gerds i suc de rostit 

Amanida de tomàquet de temporada, 10,75 €
ruca, ventresca de tonyina, alvocat Vitello tonnato "estil Murmuri"  amb 15,25 €
i ceba tendre virutes de parmesà i ruca

Taboulé de quinoa, alvocat,tomàquet, 11,75 € Postres

cogombre, ceba tendre, oliva d'Aragó, 
llagostí cuit i menta Sorbet de llimona al cava 4,75 €

Burrata "di buffala" amb cremós de 14,65 € Coulant de praliné d'avellana i 6,90 €
pesto , compota de remolatxa i xocolata amb gelat de vainilla 

tomàquets cherry confitats
Dràcula ( Homenatge als anys 80 ) 6,25 €

Timbal d'escalivada i formatge 
de cabra gratinat 9,75 € Selecció de gelats ( 3 sabors ) 6,00 €

Amanida tebia de carxofes, cecina Finger rocher de xoco-taronja i 6,95 €
de Lleó, sablée d'herbes 14,25 € gingebre

i vinagreta de pernil 

Pera osmotitzada amb vermouth 6,75 €
Rigatonni amb salsa bolognesa 12,25 € de jingebre i gelat de canyella 

Sopa de iogur grec, sorbet de mandarina 
Servei de taula per persona Terrassa 2€ i mango 5,25 €
Servei de taula per persona Restaurant 1,50€
IVA inclòs / Suplement terrassa 10% 




