
Per A compartir

Olives, variat nacional    3,00

Croquetes de pernil    7,10

Bunyols de formatge    7,20

Xurros Bravos Mordisco   8,50

Cruixent d’alvocat amb chili dolç   10,80

Calamars a l’andalusa amb maionesa de 
wasabi     13,80

Paté de musclos amb crostons   10,80

Coca de vidre amb tomàquet    3,50

Pernil Ibèric (80gr.)   23,50

Entrants y verds

Salmorejo amb pernil i ou   10,70

Amanida de llenties grogues,                 
amarant, ruca alfàbrega, pastanaga,       
olives i tomàquet sec   12,50

Burratina Pugliese amb tàrtar de 
tomàquet i ruca    16,90

Amanida de camembert cruixent,          
alvocat i fruits secs   12,50

Mongetes verdes, salmó fumat, bròquil i 
ratlladura de rovell d’ou    14,20

Tàrtar de remolatxa, alvocat i tomàquet    
11,80

Tomàquets variats amb ventresca de 
tonyina, ceba japonesa i tàperes    12,50

Tàrtar de tonyina    16,50

Ceviche de llagostins, mango, aji groc, 
iuca i coco   16,10

Arròs i pastes

Pasta a la bolognesa    11,80

Rigatoni trufat amb parmesà   16,50

Caneló de rostit amb beixamel d’albergínia 
rostida   14,20

Fagotti de pera i formatge amb salsa siciliana   
15,20

Arròs de cloïsses, calamars i gambes (min 2pers.)*    
25,00

Arròs de pollastre, botifarra, costella i bolets 
(min 2pers.)*    24,00

*Tots els arrossos son mínim per a dues persones. Preu 
per persona. 20min aprox.
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ATMÓSFERAS
MORDISCO

Suplement de terrassa, 10% en tots els articles

carn i peix

Lluç al carbó amb arròs salvatge i salsa 
de marisc   18,20

Salmó a la planxa amb guacamole de 
pèsols   17,50

Pallarda de pollastre al carbó amb soja, 
mongetes verdes i tomàquet sec    16,50

Hamburguesa Mordisco al plat amb salsa 
de xampinyons    14,50

Carpaccio calent amb herbes al carbó    
15,20

Steak tartar clàssic    16,80

Entrecôte de vedella al carbó amb 
patates baby (400gr.)    29,20

Pollastre al curri amb verdures i arròs 
basmati   15,50

Costella ibèrica al carbó amb patates 
baby   16,30

postres

Brownie amb gelat    7,80

Pastís de formatge    7,80

Mousse de llimona i llet condensada amb 
crumble i roca de merenga   7,80

Donut farcit de crema de mascarpone i        
vainilla   7,80

Tàrtar de fruita    5,70

Bola de gelat   3,00


