
1,80€

1,50€

Pa de coca amb tomàquet

Pa de coca

Les braves de La Botiga

Croquetes trufades

Croquetes de pernil ibèric de gla

Calamarcets a l'andalusa amb maionesa de kimchi

Natxos fets a casa amb guacamole casolà

Bombons de foie amb poma

Duo d'hummus, cigrons i remolatxa, amb cruixents de papadum

Pernil ibèric de gla

5,50€

5,75€

5,75€

6,90€

6,50€

6,40€

5,15€

13,90€

COMPARTIM

6,25€

6,95€

8,75€

7,50€

6,75€

7,50€

8,45€

7,90€

7,90€

Amanida Cèsar de La Botiga

Amanida provençal amb tomàquets, encenalls de tonyina i vinagreta de cítrics

Amanida de burratina amb tomàquets i síndria

Carpaccio d'alvocat amb gambes i crème fraîche

Ous estrellats amb xipirons i salsa tàrtara

Ous estrellats amb patates i pernil de gla

Spaghetti all’arrabbiata amb gambes 

Rigatoni al funghi amb salsa tartufata i ou a baixa temperatura

Caneló de rostit amb beixamel suau i núvol de parmesà

VERD&OUS&PASTES

13,90€

11,50€

Arròs del senyoret a la llauna amb gambes i calamars

Arròs de muntanya a la llauna amb bolets i botifarra

DONA'M LA LLAUNA

@labotigarestaurant
www.labotigarestaurant.com

4,50€

6,30€

4,50€

4,50€

4,50€

3,95€

9,75€

11,60€

10,85€

9,50€

12,80€

46,00€

Madame Cocotte: mandonguilles casolanes amb ou a baixa
temperatura i verdures saltades

Bacon cheesseburger by La Botiga

Medallons de filet de vedella amb cobertura de tres formatges
i patata fregida

Milanesa cruixent de pollastre XL amb mozzarella trufada
i patates fregides

Entrecot de vedella amb rúcula, encenalls de parmesà i patates cruixents

Mr. Chuletón:  800 gr de vaca frisona amb bol d'amanida
i patates fregides 

Coulant de xocolata amb gelat de galeta Maria

Cheesecake de 4 formatges 

Pinya fresca amb melassa i llima ratllada

Crema catalana i la seva barretina

Les nostres trufes amb més cacau

Trio de sorbets cítrics

iva inclòs

9,65€

11,50€

13,65€

Calamarcets saltats amb duo de fesolets i ou poché

Lluç a la planxa amb patates confitades, hummus i gremolata

Tonyina sobre confitura de tomàquet i Pico de gallo

DEL MAR

CARNÍVORS

DOLÇOS

Tenim a la seva disposició la informació sobre al·lèrgens. Consulti-ho als nostres cambrers.


