MORNING | 8H - 12H

SNACKS | 12H - 19H

DINNER | 19H - 00H

PLATS

Pa triticum | 2.5
Pan triticum

Arc iris de remolatxa amb formatge de cabra | 6.5
Arco iris de remolacha con queso de cabra
Les nostres verdures acaben de tornar del seu viatge per Àsia | 7
Nuestras verduras acaban de volver de unas vacaciones en Asia
Amanida de mercat amb iogurt de cabra | 6.5
Ensalada de mercado con yogur de cabra
Albergínia escalivada. Escuma de tomàquet. Ou trossejat | 7
Berenjena escalivada. Espuma de tomate. Huevo duro troceado
Moniatos al horno con crème fraîche del pastor | 6
Boniatos al horno con crème fraîche del pastor
Humus de mongetes blanques | 6.5
Humus de alubias blancas
Coca cruixent. Sardines marinades. Tomàquet negre | 7
Coca crujiente. Sardinas marinadas. Tomate negro
Patata brassejada. Calamars flamejats. All i oli de llimona | 9
Patata braseada. Calamares soasados. Alioli de limón
Tartar de peix | 9
Tartar de pescado
Musclos al vapor. Mantega. Salsa de pepites de tomàquet | 7
Mejillones al vapor. Mantequilla. Salsa de pepitas de tomate
Bun al vapor farcit dels secrets del carnisser de Gràcia | small 6 big 12
Bun al vapor relleno con los secretos del carnicero de Gràcia
Fish and chips del barri | 11
Fish and chips del barrio
La burguer de Casa Gràcia | 12.5
La burguer de Casa Gràcia
El nostre filet està fins als pebrots | 17.5
Nuestro filete sí que tiene pimientos
Roast beef carpaccio | 12
Carpaccio de roast beef
Chupa chups de costelles | 12.5
Chupa chups de costillas

DOLÇOS
Mousse de xocolata Valrhona | 4.5
Mousse de chocolate Valrhona
L’Angelo fa panacotta a la Plaça de la Revolució | 6.5
Angelo hace panacotta en la Plaça de la Revolució
Disposem de les fitxes tècniques amb les alèrgies de cada elaboració
Tenemos las fichas técnicas con los alérgenos de cada elaboración

