
Plats Calents  ….. 
Carxofes saltades amb pernil i foie 13,15€ 
Favetes baby saltejades amb pernil i calamars 13,35€ 
La clàssica oreja de porc 8,90€ 
Pop a la gallega 17,80€ 
Raves de pollastre amb salsa agredolça 8,10€ 
Patates braves 6,85€ 
Aletes JFC (Jaleo Fried Chicken) 7,85€ 
Fajitas de carn una mica picant 12,55€ 
Llagostins saltats amb all i julivert 13,95€ 
“Rebujito“ (ou, patata palla i puntilles) 11,95€ 
Jaleo d’ou alls tendres i gambes 11,95€ 
Pasta del dia (Bolonyesa o carbonara ) 10,15€ 
Hamburguesa vegana 12,35€ 
La nostra Hamburguesa tradicional 12,35€ 
Verdures del dia gratinades amb formatge 11,35€ 
Risotto de bolets de temporada i foie 12,95€ 
Risotto de gambes i espàrrecs 12,95€ 
Taco de vaca gallega 19,65€ 
Hot Dog de Salsitxa de Frankfurt“ 8,15€ 
Ploma / Presa ibèric de gla 17,80€ 
El típic Pollastre al forn amb patates 9,95€ 
Peix del dia segons mercat p.s.m

Per Començar…… 

Jaleo de Croquetes (Preu Unitat) .1,55€ 

Pernil i pollastre / Ceps i foie / Parmesà i sobrassada 

Calamars i gambes / Carn d’ Ibèric / Bacallà i romanesc 

Pernil ibèric DO Guijuelo 18,25€ 

Pernil ibèric de gla DO Guijuelo 23,90€ 

Foie mi-cuit amb reducció P.X. i fruita 14,95€ 

Llàgrimes de porc ibèric amb salsa barbacoa   11,80€ 

Xampinyons al estil del carrer Laurel   8,55€ 

Calamars a l´andalusa 12,65€ 

Calamars a la planxa, all i julivert 14,35€ 

Anxoves del Cantàbric 000 amb oli de Ferez   13,95€ 

Amanida Tèbia de pedres d’ ànec 11,35€ 

Amanida César   10,85€ 

Amanida de formatge de cabra   10,95€ 

Amanida de tomàquet amb burrata O amb bonítol 14,55€ 

Amanida de cabdell amb tonyina   10,95€ 

Salmorejo   7,55€ 

Carpaccio de bacallà / Carpaccio de bou i parmesà 11,95€ 

Torrada d´embotits ibèrics   9,95€ 

Torrada de sobrassada ibèrica i formatge   9,15€ 

Humus amb cruixent de pa i nachos  7,65€ 

Nachos formatge amb salsa de guacamole 7,65€ 
Disposem de plats per a persones amb 
intoleràncies alimentàries. Consultar abans 
de realitzar la comanda. Preus amb IGI inclòs



Suggeriments  i suplements….. 

Coquetes casolanes de pernil per Celíacs (6 und) 15,50€ 
Sopa de ceba amb ou i gratinada amb formatge 12,65€ 
Amanida amb bombons de bri 
 i vinagreta de tomàquet sec 11,80€ 
Turbot a la planxa 24,95€ 
Filet de bacallà selecte al forn 20,50€ 
Filet de Corbina, Daurada o Llobarro 20,95€ 
Galtes de porc ibèric confitades 16,90€ 
Onglet a la planxa 17,50€ 
Entrecot de bou 29,50€ 

Cobert - comensal 2,50€ 
Ració de pa 0,40€ 
Pa de vidre amb tomàquet 2,50€ 
Plat de patates fregides 2,30€ 
Suplement ingredient plat  1,50€ 


