


HUMMUS EN DUO   5,95
(CIGRONS & REMOLATXA)
& papadum

BRAVES DEL BLANC  4,90
...o explosives?

CROQUETES TRUFADES 5,45

GUACAMOLE,  7,95
al moment amb “tortitas” 

OUS ESTRELLATS  7,95
amb encenalls de 
pernil ibèric
 

GREEN SALAD  4,95
amanida verda amb alvocat, 
espinacs baby, kale, edamame, 
vinagreta de wasabi i furikake

AMANIDA DE MADUIXOTS, 7,75
formatge de cabra i vinagreta  
de mel i soja 

MILFULLS D’ALBERGÍNIA 6,45
amb formatge cremós i  
vinagreta de soja i mel 

MINI CROQUETES   5,95
DE CALAMARSONS
amb maionesa de 
llimona dolça

GYOZAS DE VERDURES 6,95
amb kimchie de maduixes 
i col kale cruixent

TACOS MAR I MUNTANYA 7,15
de pollastre rostit i gambes

PERNIL IBÈRIC  14,95
amb pa de coca amb tomàquet 

PA DE COCA AMB TOMÀQUET 1,95
 

GRAELLADA DE VERDURES 7,65
del mercat amb romesco

CÈSAR DE POLLASTRE  7,15
CONFITAT 
amb ou poché

BURRATA & MANGO  8,95
i tomàquet
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@BLANCRESTAURANT
@GRUPOANDILANA

PER A PICAR

GREEN & FIT

LINGUINE CARBONARA muntada al rovell trufat amb guanciale 7,95

TAGLIOTINI amb carxofes  7,35

CANELÓ DE PULARDA amb trompetes de la mort 7,95

CARPACCIO DE VEDELLA XXL 10,50

ARRÒS NEGRE amb sípia i la seva tinta 11,50

RISOTTO DE CEPS TRUFAT, núvol de parmesà i portobello 11,50

 

ELS NOSTRES CLÀSSICS



Pa 1,10  |  Pa sense gluten 1,35  |  Pa de coca amb tomàquet 1,95

“PALLARDA” DE POLLASTRE 8,95
A LA PROVENÇAL 
amb espàrrecs de marge 
i parmentier trufat

CURRI VERMELL THAI  9,80
amb filet ibèric i arròs 
de gessamí

CHEESEBURGER  10,50
BLANC STYLE  
i les seves fregides casolanes 

HAMBURGUESA CASOLANA 12,80
& FOIE 

CONFIT D’ÀNEC 11,80
amb chutney de poma i 
pastanagues especiades

MEDALLONS DE VEDELLA 11,80
amb trio de formatges templats

SR ENTRECOT 13,95

TERRA

MAR
GAMBONS AMB KIMCHI, arròs fregit, verduretes i shiitake 9,95

CALAMAR A LA PLANXA lacat amb salsa teriyaki i els seus tirabecs 10,80

TARTAR DE SALMÓ amb alvocat i fresa de truita  11,60

BACALLÀ GRATINAT amb allioli de mel i romaní  11,95

TATAKI DE TONYINA amb amanida fresca d’algues i mango fresc 13,50

ORADA AL FORN amb patates rostides, tomàquets cirera,  
olives negres i herbes aromàtiques 12,20

POP CONFITAT amb patates violeta 13,95

ESPONJÓS DE IOGURT GREC, 4,25
sorbet de gerds i fruites 
vermelles confitades

TEXTURES DE MANGO 4,95
a la llimona dolça

CHEESECAKE TEMPERAT 4,95

COPA DE GELAT, 3,95
made in 1972

 

CHOCOLATE ADDICTED 5,25

PA DE PESSIC DE PASTANAGA       4,95
amb frosting de formatge i coulis  
de pastanagues dolces 

COULANT DE XOCOLATA 5,65
amb nata muntada a mà

TIM BAON 4,95
...el preferit dels nostres  
clients més fidels 

 

DOLÇ FINAL


