CAFÉ GODOT
ѵ

LA
NOSTR
A
CARTA

PATATES FREGIDES 4,10€
amb all i oli

CALAMARS FREGITS 7,90€
amb maionesa de wasabi

MUSCLOS DIABLA 7,20€
salsa picant i tomàquet concassé

BUNYOLS DE BRANDADE
DE BACALLÀ 7,80€
amb melmelada de pebrots de piquillo

MUSCLOS DE ROCA
MARINIÈRE 8,60€
all, llimona, herbes fines,
crostini i vi blanc

DUMPLINGS DE PORC 6,60€
amb salsa de sèsam
PERNIL IBÈRIC
“MALDONADO” 13,40€

AMANIDA CAESAR 9,30€
cabdells, parmesà, croûtons i anxoves

CROQUETES CASOLANES 1,75€/u
ѵ

AMANIDA FRISÉE 8,80€
ou de granja a baixa
temperatura,
formatge blau, cansalada
Ibèrica, croûtons i pistatxos

PA AMB TOMÀQUET 3,10€

BAO DE PAPADA 7,20€
amb salsa hoisin i verdures adobades
ѵ

BIKINI GODOT 7,55€
pernil fumat, gruyère
i ceba caramel·litzada

AMANIDA BURRATA 10,70€
tomàquets de temporada
i flor de sal negra

AMANIDA DE WAKAME 9,20€
verat marinat, ceba tendra
i vinagreta de sèsam

OSTRES

ѵ

natural 3,10€/u. - 15,60€/6u. amb
ponzu/ceviche/salsa diabla 3,30€/u.

AMANIDA DE KALE 7,90€
carbassa, tomàquets cherry, panses,
pinyons i vinagreta de miso
ѵ

opció vegetariana | panera extra +1€ | iva inclòs

SAUTÉE DE VERDURES 8,60€
pak choi, shitake, tirabecs i salsa d’ostres
ѵ

RAVIOLIS CASOLANS
D’ALBERGÍNIA I CEBA 10,80€
salsa de formatge comté
i nous garapinyades
ѵ

NYOQUIS CASOLANS 9,80€
pesto, tomàquets cherry
i pinyons torrats
PAD THAI 10,80€
de llagostins amb verdures
i cacauets
ѵ

HAMBURGUESA DE TOFU
I CEREALS 10,80€
cheddar, ceba, cogombrets,
tomàquet, enciam i
patates fregides
—amb bacó o alvocat +1€

HAMBURGUESA DE BOU 11,30€
cheddar, ceba, cogombrets,
tomàquet, enciam i
patates fregides
—amb bacó o alvocat +1€

ARRÒS DE TEMPORADA
13,60€

CAFÉ GODOT
CURRY VERD THAI 10,90€
de llagostins i verdures amb arròs
TÀRTAR DE TONYINA 13,90€
amb alvocat, galeta d'arròs i salsa ponzu
CEVICHE DE CORBALL 12,90€
amb blat de moro chulpe, carbassa rostida,
coriandre i ceba morada
SALMÓ FLAMEJAT AMB MISO 12,50€
amb crema de celery i saltejat
de Pack Choi

POLLASTRE DE PAGÈS 9,90€
bolets shitake, cebes platillo
caramel·litzades i demiglàs

STEAK TÀRTAR 13,90€
de filet tallat a mà amb
xips de patata

POLLASTRE THAI 9,20€
arrebossat amb cacauets,
salsa satay i maionesa picant

LLOM ALT DE VACA 14,40€
amb salsa bearnesa i
patates fregides

CONFIT D’ÀNEC CASOLÀ 13,90€
llenties beluga, espinacs
i mostassa

COLL DE XAI 11,20€
a baixa temperatura amb
menta, mostassa i
puré d’albergínia fumada

MAGRET D’ÀNEC 10,95€
chutney de papaia i cruixent de
wanton de 5 espècies xineses

BACALLÀ A BAIXA TEMPERATURA 11,90€
amb botifarra negra i cigrons

POSTRES
CREMÓS DE TIRAMISÚ
DE TE VERD 4,95€

PASTÍS TATIN 5,95€
amb gelat de formatge fresc
o crema de llet

CREMA CREMADA 5,25€
amb sorbet de mandarina

PASTÍS DE XOCOLATA TEBI 5,95€
amb gelat de maracujà

PUDING DE COCO
I PLÀTAN 4,95€
cuit al vapor amb
fulles de plàtan

CARROT CAKE 4,95€
CHEESE CAKE 4,95€
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opció vegetariana | panera extra +1€ | iva inclòs

GELATS I SORBETS
CASOLANS 3,55€
llimona, mandarina,
maracujà, xocolata,
vainilla i formatge
TAULA DE
FORMATGES 8,70€

