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Ostres gillardeau
al natural (u)
 
Ostres gillardeau
amb suquet de ceviche (u)

Ostres gillardeau
amb holandesa flamejada (u)

Croquetes d'espinacs 
amb curri verd (2uts)
 
Canut cruixent
de porcelleta de porc negre (2uts)
 
Raoles de ceba amb crema
de chipotle, raita india i tamarindo (2uts)

Llagostins cruixents amb escuma 
de chili, mongetes i sobrassada (4uts)

Cocarrois de porc
amb cruixent de gambetes

Alblergínies al caliu
gratinades amb holandesa

Amanida per menjar amb els dits
d'alvocat cruixent cajún amb teriyaki
d'albercocs de porreres (2uts)
 
"Stracciatella" de burrata,
tomàtigues cirera i pesto de festucs

Llàmines de serviola flamejada
amb ají groc
 
Pop al caliu
amb carxofes i ras el hanout

Tonyina coenta
amb ou estrellat i arròs japonès
 
Brioche llarg amb calamarins
 

Burballes de pollastre de camp,
bolets i ou de guàtlera

Panet plà de me mallorquí, 
formatge i iogur

Arròs fregit d'ànec a la taronja
(Urbà 2013)
 
Pilotes! de vaca vella
amb curri vermell (+ pà xinès)

Extres: Pà xinès casolà

Xocolata, 
cacahuets i caramel.lo

8

Coca de citrics
per menjar amb els dits (3uts)

8

Nigiri d'arròs de coco 
i mango (3uts)

8

Tiramisú al moment
de plàtan i ron amazones

8

Dolç de merenga
i fruites

8

@urba_restaurant
grupsantitaura.com

“ D E I X A' T  E M P O RTA R ”
LA NOSTRA SELECCIÓ DE PLATS SALATS + DOLÇOS PER CONÈIXER URBÀ

48,50 p.p.



Ostres gillardeau
al natural

 
Ostres gillardeau
amb suquet de ceviche

Ostres gillardeau
amb holandesa flamejada

Croquetes d'espinacs 
amb curri verd

 
Canut cruixent
de porcelleta de porc negre

 
Raoles de ceba amb crema
de chipotle, raita india i tamarindo

Llagostins cruixents amb escuma 
de chili, mongetes i sobrassada

Cocarrois de porc
amb cruixent de gambetes

Alblergínies al caliu
gratinades amb holandesa

Amanida per menjar amb els dits
d'alvocat cruixent cajún amb teriyaki
d'albercocs de porreres

 
"Stracciatella" de burrata,
tomàtigues cirera i pesto de festucs

Llàmines de serviola flamejada
amb ají groc
 

Pop al caliu
amb carxofes i ras el hanout

Tonyina coenta
amb ou estrellat i arròs japonès

 
Brioche llarg amb calamarins
 

Burballes de pollastre de camp,
bolets i ou de guàtlera

Panet plà de me mallorquí, 
formatge i iogur

Arròs fregit d'ànec a la taronja
(Urbà 2013)

 
Pilotes! de vaca vella
amb curri vermell (+ pà xinès)

Extres: Pà xinès casolà

Xocolata, 
cacahuets i caramel.lo

Coca de citrics
per menjar amb els dits

Nigiri d'arròs de coco 
i mango

Tiramisú al moment
de plàtan i ron amazones

Dolç de merenga
i fruites

@urba_restaurant
grupsantitaura.com

A L · L È RG E N S

Mol·luscs Peix Api Ou Lactis Sulfats

Crustacis Soja Sèsam Fruits de closcaCacauetMostassa

Gluten


