Chicha,
de Pe a Plats
Tastets i plats per compartir...si vols!
Amanida de salmó marinat amb
7,5€
vinagreta d’anet					
Burrata amb espinacs i tomàquets macerats
Amanida tèbia de formatge Tomino,
escarola, pesto de festuc i tomàquets secs
“Pescaito” fregit amb crema cítrica
Sopa de ceba

13,7€
9,5€
9€
6,5€

Croquetes de rostit de pollastre		
1,9€
i arrebossat especial secret del xef (u.)			
							
Croquetes de pernil ibèric de gla (u.)
2,3€
Les nostres Braves, Braves

5,5€

Ou poché amb ceps, espàrrecs verds,
escuma d’Idiazábal sobre una base de cremós de celeri

11€

Pa de pagès amb escalivada, feta i ceba caramelitzada

8€

Pa de pagès amb foie micuit, ceps confitats, ceba
11€
caramelitzada, rúcula i poma àcida				
							
Aletes de pollastre tempuritzades amb salsa
8€
agredolça acompanyades amb salsa ranch			

Clàssics
irresistibles

			
Tacos de secret ibèric “estilo pibil”			
						
Tàrtar de tonyina amb alvocat i maionesa de wasabi

17,5€

Arròs d’ànec amb magret, ceps i mongeta verda

16€

Cassoleta d’arròs amb sípia, closca i gambes
vermelles de platja				

17€

Papillot de peix de llotja amb verdures i farigola
fresca. Més sa, impossible!
		
Cassoleta de pèsols negres del Berguedà
amb calamar de platja i botifarró de ceba

13,5€
15€

Broqueta de pollastre especiat amb arròs nerone,
veruduretes i escuma de iogurt

12€

Xai a baixa temperatura amb textures d’albergínia,
mató, farigola i tomàquet concassé

15€

‘Txuletón’ de bou (500 gr.) amb pebrots del
padrón, salsa de pebre i “chimichurri”

28€

Costelles Duroc lacades a baixa temperatura,
14,7€
amb patates fregides i coleslaw		

Grand
Finale
Esfera de tiramisú
Pastís de xocolata, plàtan amb toffee, cacauets,
gelat de nata i pebre negre

Pernil ibèric de gla “Juan Manuel” 80g
D.O. Guijuelo i pa amb tomàquet

17€

Mousse de coco amb mango, sèsam
negre i granitzat de llima

Pissarra de formatges
selecció especial del xef de 5 formatges

13€

Trufes al toc de sal / “Earl Grey”

Plats, platets & postres

16€

5,5€
6€
5,5€
5€

De Vermut
& en Conserva
Vermuteria
amb chicha

Vermuteria
en conserva

Olives Chicha - mescla d’olives picants

2€

Escopinyes

Olives Limoná - mescla d’olives suaus

2€

Navalles

6€

Patates Xips

2€

Cloïsses

9€

Banderilla d’anxova i/o seitó (u.)

1€

Zamburinyes

4€

Seitons en vinagre

3€

Cargols de punxa

3,5€

Anxoves 00 (u.)

1€

Musclos en escabetx

3,5€

Chicha Mix - patates extra gruixudes, 		
olives picants, seitons i bitxo

5€

“Langostillo” al natural

4,5€

“Totopos” amb guacamole

6€

Humus 		
						
Humus de remolatxa

4€
4,5€

Ensaladilla russa

5€

Ració de pa

1,2€

Pa de coca amb tomàquet i			
oli d’oliva Arbequina

2,5€

Cuina de mercat, amb producte de
primera qualitat i cuinats amb molt
d’esperit... tasta, prova o comparteix.

Vermuteria

Rodanxes de calamar

6,5€

4€

Calamarcets en oli d’oliva

5,5€

Conserves de Portugal		

S/Ll

Més de 50 referències de conserves portugueses.
Pregunta al nostre equip o dona un cop d’ull a la botiga.

Preus en € amb IVA inclòs. En cas de tenir alguna intolerància
o al·lèrgia, comuniqui-ho al nostre personal.

