EL VERMUT

LES CARNS

Vermut Cal Cobix
Olives, escopinyes, cloïses, musclos, xips
i vermut per a 2 persones..........................................15,00€
Olives farcides d’anxova “xillu” ..................................4,50€
Anxoves de l’escala amb pa de coca ........................13,00€
Nachos amb guacamole amb formatge fos...............6,50€

Botifarra a la brasa amb pa de coca........................8,50€
Pluma de porc ibèric a la brasa...............................11,00€
Peu de porc a la brasa...............................................11,00€
Costella de porc Ral cuita a Baixa temperatura. . . . . .10,00€
Mil fulls de xai amb Fruites conﬁtades...................12,00€
Magret d’anec a la brasa amb ceba conﬁtada.........12,00€
Mandonguilles amb sípia...........................................9,00€

PER PICAR
Truiteta de patata amb ous ecològics
i retallons de pernil ibèric..........................................9,50€
Variat de formatges catalans amb melmelades. . . .13,00€
Formatge fos amb torradetes.....................................8,00€
Variat de torrades........................................................7,00€
Plat de pernil ibèric amb pa de coca........................17,00€
Les nostres patates braves..........................................6,50€
Croquetes de pernil ibèric ..........................................7,00€
Terrina de foie amb melmelada
i pols de blat de moro torrat .....................................14,00€
Ous ecològics estrellats amb pernil ibèric.............11,00€
Coca amb foie i poma caramelitzada.....................13,00€

TAPES D’AMANIDA
Amanida de l’hort.......................................................8,50€
L’ensaladilla de l’Urbisol...........................................8,50€
Amanida de formatge de cabra.............................10,00€
Burrata amb tomàquet d’estiu i anxoves...............12,00€
Amanida césar amb pollastre cruixent..................11,00€
Pica Pica (una mica de tot)......................................16,50€

ELS CARPACCIOS

TAPES VEGETERIANES
TAPES DE PEIX
Calamarcets amb formatge Feta ............................10,00€
Closques a l’allet (cap de setmana).........................12,00€
Tàrtar de tonyina o Tataki........................................15,00€
Llagostins i verdures amb tempura........................12,00€
Calamarcets planxa amb arròs salvatge.................13,00€

PASTA
Risotto Cal Cobix.......................................................12,00€
Caneló de pollastre de pagès amb salsa de ceps.....12,00€
Espaguetis Carbonara...............................................11,00€
Macarrons XL als tres formatges..............................11,00€

ENTREPANS I HAMBURGUESES
Entrapanet amb Cua de Bou.....................................9,50€
Hamburguesa ecològica de Can Mabres d’estiu......10,50€
Tacos Cal Cobix...........................................................9,50€
El nostre biquini trufat (2u).........................................6,00€

De bou amb parmesà.................................................9,50€
De bacallà amb olivada.............................................9,50€
De peu de porc amb formatge de cabra..................9,50€

Tires d’alberginia amb mel........................................8,50€
Tosta amb verdures escalivades...............................9,50€
Hamburguesa veggie................................................10,50€
Bunyols de formatge..................................................8,50€

MENÚ DE TAPES
Et preparem un menú de tapes
per compartir...............................................27,50€ + beguda

POSTRES
Coca de Crema amb moscatell.................................5,50€
Pastís del xocolata......................................................5,50€
Pastís de formatge......................................................5,50€
Tiramisú.......................................................................5,50€
Copa Cal Cobix...........................................................7,00€
Sopa de pinya amb gelat de coco.............................5,50€
Flotant (gelat de vainilla amb suc de taronja)........7,00€
Gelat variat: Vainilla , avellana , iogur,
formatge, maduixa i xocolata...................................5,50€

COMBINATS
Pinya colada/ Mojito/ Gin tonic................................7,00€
Nota: La nostra cuina és un xic reduïda
i per això us recomanem que demaneu
plats per compartir així serà més àgil el servei.

Conté gluten

Conté traces de fruits secs

Informeu al personal de sala si teniu alguna
IVA inclòs

