Gastrobar

Benvinguts!
Som un gastrobar de barri.
Això vol dir que una de les nostres prioritats és formar part del barri d’Horta
i aportar en positiu tot el que puguem. Per això la major part de l’equip és
del barri, així com molts dels proveïdors...
I també vol dir que ens apassiona la bona gastronomia, seleccionem
productes de qualitat, si és possible directament de productors, i elaborem
cadascun dels nostres plats amb moltíssima il·lusió.
Esperem que ho passeu molt bé i gaudiu d’una bona estona amb nosaltres!

Vermuteo
Boquerons 0.90€/u
Anxoves 1€/u
Gilda 1.5€/u
Banderilla de seitó 1.5€/u
Olivetes 3€
Xips 2€
Escopinyes 7.5€
Musclos en escabetx 5€
Variat individual 4€

(2 anxoves, 2 seitons i olivetes)

Packs espinaler

Pack
bandarra
10€

Espinaler 15€

(xips, olivetes, escopinyes i
musclos)

Espinaler 16€

(xips, olives, escopinyes i
seitons)

Espinaler 18€

(xips, olivetes, escopinyes,
musclos i
anxoves)

2 variats individuals
+
2 vermuts bandarra

Tapes fredes

Tapes calentes

Ensaladilla russa Mitja ració 3.5€
ració 5.5€
Trio d’Hummus amb crudités
7.5€
Llom de sardina fumada amb hummus i oli de
fruits secs 7.5€

Patates braves
Bomba
4.5€

5.1€

Escalivada de formatge de cabra 7.5€
Stracciatella (Formatge burrata amb berros, daus
de salmó i oli de fruits secs) 11€

Sobrassada amb mel 7.5€
Mandonguilles casolanes (unitat) 1.5€
Aletes 6.1€
Ous estrellats:
Pernil 8.5€
Costella de pork de Cal Rovira 10€

Embotits i formatges

Truites

Platet de formatge manxec 9€
Platet de pernil ibèric 12€
Fusta d’embotits (Pernil de cebo ibèric, fuet, bull
blanc de Cal Rovira, Xoriç de Cal Rovira) 13€
Fusta de formatges (de cabra tofonat, de cabra
blau, montbrú Garrotxa i manxec d’ovella) 14€

Truita de patata i ceba amb allioli d’alls
rostits 7.5€

Ració de pa 1.8€
Ració de pa amb tomàquet 2.8€

Truita de patata tofonada

9€

Especials Nou Soto
Entrepanet de peus de porc 6€
Secret de porc de Cal Rovira fet a baixa temperatura en 8
hores 13€
Costella a baixa temperatura amb salsa teriyaki 14€
Steak tartar estil japonès 14.9€
Tartar de salmó amb maionesa de wasabi i llima 15€
Pop a baixa temperatura amb parmentier 17,5€

Coques

Rolls

De tomàquets confitats amb ceba
caramelitzada i encenalls de parmesà 7€
D’escalivada amb tartufatta
8€
De panxeta de Cal Rovira amb
pesto de ruca 9€
D’escalivada amb anxoves 10€
De burrata i pernil ibèric 12.5€

Roll de pulled pollo amb maionesa de
chipotle 9€
Roll de pulled heura amb maionesa de
wasabi i llima
10€
Roll de pulled pork amb maionesa d’ou
ferrat 10€

Postres
Pastís de formatge casolà amb coulis de
fruits vermells 4€
Pastís de pastanaga casolà amb frosti de
formatge 4€
Torradeta de xocolata amb pa amb oli i
sal 4.5€
Gelat de xocolata colonial 4.5€
Gelat de vainilla mexicana 4.5€
Gelat de maduixa 4.5€
Sorbet de mandarina 4.5€

Reserves 654 207 362
Segeuix-nos a Instagram: @nousotohorta
Dona’ns la teva opinió a google: nou soto horta

