PURA BRASA
TAPES PER A COMPARTIR

ARENAS BARCELONA

LA FILOSOFIA DE
PURA BRASA ÉS
COMPARTIR
Suplement terrassa + 10 %

Pa torrat amb tomàquet i embotit

1

Patates braves “les nostres” o patates amb allioli

6,75

22

2

Truita de patates a la brasa amb ceba, xoriço i allioli

7,95

23/24

Pernil ibèric de gla “Joselito” - mitja ració / ració

3

Cassoleta de formatge camperol fos amb xistorra

9,80

25/26

Llom ibèric curat de gla “Joselito” - mitja ració / ració

9,85 / 17,80

4

Musclos a la brasa!

10,50

27/28

Formatge d'ovella curat - mitja ració / ració

6,25 / 10,75

5

Musclos a la provençal!

11,50

6

Cloïsses amb la nostra deliciosa salsa de tomàquet i alfàbrega

14,85

7

"Nachos" a la brasa amb carn picada, tomàquet, "jalapeños" i formatge fos

10,50

8

Cucurutxo d'aletes de pollastre a la brasa amb patates

9,75

9

La millor xistorra d'Euskadi a la brasa que et puguis menjar!

5,75

10

Cassoleta de pop a la brasa amb una suau mussolina d’allioli
i deliciosa base de puré de patata i pebre vermell de la Vera

14,90

11

Cassoleta de gambes a l’allet, saltejades amb all, bitxo i oli d’oliva

14,50

12

Tataki de salmó lleugerament fumat amb maionesa de wasabi i wakame

16,00

13

Súper lingot de sardina fumada sobre pa torrat amb tomàquet

"Nachos" a la brasa 10,50

Amb carn picada, tomàquet, "jalapeños" i formatge fos

FREGITS

Ració pernil ibèric de gla 21,95

*Les nostres racions se serveixen amb pa torrat amb
tomàquet

4,75/u

Cassoleta de pop 14,90

Ració de pa torrat a la brasa amb tomàquet i oli d’oliva verge

Les nostres croquetes casolanes
de pollastre i pernil

15

Calamars a l'andalusa

11,75

16

Chicken fingers!
100% autèntic pit de pollastre
tallat a ganivet i arrebossat al
moment, súper cruixent!

10,70

Pernil ibèric, llom ibèric i formatge d'ovella curat

PASTA FRESCA ARTESANA
PASTA D'OU FETA AL MOMENT

29

Tagliatelle a la bolonyesa

30

Wok de verdures fresques de temporada

10,75

31

Tagliatelle al pesto

12,50

32

Tagliatelle ai 4 formaggi

13,50

33

Tagliatelle al frutti di mare amb calamars i llagostins

14,50

34

Tagliatelle all’aglio saltejats amb llagostins, all, bitxo
i coronats amb un ou ferrat

13,50

Amb una suau mussolina d’allioli i deliciosa base de puré
de patata

9,25

ARRÒS
AL CARBÓ

8,85
35

Amanides

11,80 / 21,95

Mitges racions

`
pero no
oliosos

14

2,50

Paella senyoret
Deliciós arròs elaborat
al Forn Brasa Josper ®

15,25 / pers

AUTÈNTIC GUST A BRASA
Tagliatelle all'aglio 13,50

Croquetes casolanes 8,85

Amb llagostins, all, bitxo i coronats amb un ou ferrat

Les nostres croquetes casolanes de pollastre i pernil

17

Deliciosa amanida russa tradicional amb maionesa, pèsols,
olives, tonyina i ou dur

7,75

18

Amanida de l'hort, assortiment d'enciams, ceba, cogombre, tomàquet,
pastanaga, ou dur i finalitzada amb la nostra vinagreta de Mòdena

8,50

19

Amanida Pura Cèsar amb enciam, pollastre cruixent, formatge parmesà, crostons,
ou dur i amb la nostra deliciosa salsa

12,50

20

Amanida de ventresca de tonyina amb ceba dolça, pebrot escalivat,
tomàquet i piparra

10,95

21

Amanida de Burrata: Deliciosa stracciatella! 200g del cor de la millor mozzarella
de búfala amb melmelada de tomàquet, panses i cruixent de dolços cacauets

14,60

Timbal de verdures 9,75

A la brasa amb formatge de cabra (o sense)

Arròs al carbó 15,25 /pers.
Paella senyoret a la brasa

El racó del VEGETARIÀ

Amanida russa 7,75

Amb maionesa, pèsols, olives, tonyina i ou dur

Amanida de burrata 14,60

200g del cor de la millor mozzarella de búfala

36

Mousse d’albergínia a la gaella amb salsa romesco al
Forn Brasa Josper®

7,25

37

Espàrrecs de marge a la brasa

9,75

38

- Amb salsa romesco

10,00

39

- Amb encenalls de parmesà

10,75

40

- Amb pernil ibèric "Joselito"

41

Timbal de verdures a la brasa amb formatge de cabra ( o sense)

PER ALS QUE NO SÓN TAN VEGETARIANS

13,50
9,75

ELS AL·LÈRGENS En compliment del Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, aquest establiment disposa, per a la seva consulta, de la informació relativa a la presència d’al·lèrgens dels nostres productes.
Adreceu-vos al nostre personal per a més informació.

ELABORADES
AL MOMENT
EN EL NOSTRE
FORN BRASA
JOSPER

NO NOMÉS DE CARN
VIU LA BRASA!
Llobarro a l'esquena

18,75

52

Botifarra a la brasa amb mongetes de Santa Pau saltejades amb all

8,70

42

- A la donostiarra

53

Pollastre desossat a la brasa

8,70

43

- Amb verdures saltejades

54

Pollastre desossat al curry amb panses, pinya i arròs basmati

9,95

44

Pop a la brasa sobre parmentier trufat de patata
i pebre vermell de la Vera

55

Pollastre a l’estil japonès, desossat amb salsa teriyaki
i amb verdures saltejades

9,95

56

El nostre pollastre picantó a la brasa
macerat amb les nostres espècies secretes

12,75

57

Magret d’ànec a la brasa

15,00

58

Peus de porc confitats al cava amb un toc de brasa

10,50

59

Cansalada de porc Duroc a baixa temperatura, amb llagostins,
salsa teriyaki i acabat a la brasa Josper®

12,85

60

Costelles de pal de xai (aprox. 100 g/unitat)
En aquesta casa només es ven costella de pal. Quantes en vol?

61

Entrecot a la brasa vedella dues primaveres
(suplement salsa al pebre o al roquefort 1€)

19,95

62

Filet a la brasa (suplement de salsa al pebre o roquefort 1€)

22,15

63

Costellam de porc amb dues coccions, baixa temperatura 20 h a 75ºC
i finalitzat a 400ºC al Josper®

19,90

22,25

Morro de bacallà salvatge d'Islàndia
45

- A la llauna, saltejat amb all, bitxo i tomàquet

19,75

46

- A la brasa amb mongetes blanques i gratinat amb allioli

19,50

47

- A la brasa amb crudités de verdures i gratinat amb salsa romesco

19,50

Morro de bacallà a la llauna 19,75
Saltejat amb all, bitxo i tomàquet

7,50 / u

Pop a la brasa 22,25

Sobre parmentier trufat de patata i pebre vermell de la
Vera

PURA HAMBURGUESA
48

1,2,3... Hamburguesa de pagès
Hamburguesa de porc i formatge 200 g, amb ceba i patates

11,10

49

Steak tartar de “Wagyega” a la brasa
Deliciosa combinació de dues excel·lents carns: vedella “Rubia Gallega” i carn
de Wagyu, 225g acompanyada de ceba, tàperes, formatge, salsa mostassa,
tabasco i patates

15,50

Costellam de porc 19,90

Amb dues coccions, baixa temperatura 20 h a 75ºC i
finalitzat a 400ºC al Josper®

Entrecot a la brasa 19,95

Entrecot a la brasa vedella dues primaveres
(suplement de salsa al pebre o roquefort 1€)

CARN A PES!
Burger "Wagyega" 15,50

Vedella “Rubia Gallega” i carn de Wagyu, 225 g

Costelles de xai 7,50 / u.

IDEAL PER A
COMPARTIR

64

Secret de porc ibèric de gla "Joselito" a la brasa (300 - 500 g)

65

"Chuletón" de boví major aprox. 650 g

35,20

66

"Chuletón" de boví major aprox. 1 Kg

55,20

67

Llom de Wagyu sense os a pes

8,35 / 100g

14,00 / 100g

En aquesta casa només es ven costella de pal. Quantes
en vol?

IDEAL PER A COMPARTIR
50

Espatlla de xai a baixa temperatura i finalitzada al Forn Josper®

51

¼ lletó a la brasa fet molt lentament

APROX. 850G

36,50
62,00

Llom de Wagyu 14,00 / 100g
Llom de Wagyu sense os

POSSIBLEMENT UNA DE
LES MILLORS CARNS DEL MÓN!

Espatlla de xai 36,50

A baixa temperatura i finalitzada al Forn Brasa Josper®

www.purabrasa.com

¼ lletó a la brasa 62,00

*No utilitzem aliments transgènics

Fet molt lentament

@PuraBrasaGrill #PuraBrasa #PuraBrasaGrill

Suplement terrassa + 10 %

El Wagyu és una raça de
bestiar d'origen japonès d'un
alt valor gastronòmic,
gràcies fonamentalment, al seu
"Shashi" o infiltració greix.
El Wagyu és una raça de bestiar d'origen
japonès d'un alt alt valor gastronòmic gràcies,
fonamentalment al seu "Shashi" o infiltració greix.
A més del seu diferenciat gust, la seva especial
tendresa i delicadesa en boca fan de la seva carn la
més apreciada i exquisida del món.

PURA BRASA ARENAS BARCELONA
Tel. 93 423 59 82

