
LES TAPES INDIVIDUALS 

 Anxova del Cantàbric “00” amb olivada provençal i pa de pinzell 4.50€ 

Torrada d’anxova, mantega fumada i pell de cítrics 4.80€ 

Ostra al natural 4.20€ 

Ostra amb Bloody Mary 5.10€ 

Taco-steak amb gelat de mostassa i encortits 7.20€ 

Ou a baixa temperatura amb escuma de formatge i cecina, crostes de parmesà i molles de pa 9.20€ 

Hot dog d'anguila amb maionesa d'Unagi tare, quètxup kimchee i  
amanida de ceba amb fulles fresques 10.80€ 

Brioche fregit de cansalada amb salsa yakiniku casolana, maionesa coreana 8.80€ 

Fish & chips dins d’un brioix amb amanida americana i iogurt fumat 9.50€ 

 

LES RACIONS PER A COMPARTIR 

Pernil ibèric pur de gla 17.00€ 

Coca de pa torrada amb tomàquet i oli d´oliva 4.10€ 

Xip espiral de patata amb allioli escumós, pebrots de padró i sofregit picant 6.20€ 

Tomàquet farcit de stracciatella fumada, olives negres i herbes mediterrànies acompanyat de pa 

de focaccia 13.20€ 

Amanida russa amb ventresca de tonyina i amanida libanesa a la mexicana 12.20€ 

Patates braves amb allioli espumós i sofregit picant 8.00€ 

Calamars a l’andalusa amb allioli de citronella. 9.20€  

Fregit de caçó amb maionesa escumosa d'adob 12.00€ 

Arròs melós de galta de rajada i bolets de temporada 16.00€ 

Arròs sec de capritx ibèric, gambeta i allioli 16.50€ 

Aletes de pollastre adobades i fregides amb Pani puri de curri,  
sofregit picant i adob escumós 12.50€ 

Pinxo de llàgrima ibèrica a la graella amb focaccia de fines herbes 16.00€ 

 
POSTRES 

Ninyoyaki de crema amb gelat de triple vainilla 7.80€ 

Textures de xocolata amb cafè, regalèssia i toffee 7.00€ 

Pastís de formatge estil Ten’s 8.00€ 

El pastís de pastanagues del Jordi 8.00€ 

Torrada brioix a la vainilla amb gelat de doble nata 7.50€ 

Begonia’s Pink panther 7.20€ 



 

 

10’S  TAPAS 

 

Xip espiral de patata amb allioli escumós, pebrots de padró i sofregit picant  
 

Amanida russa amb ventresca de tonyina i amanida libanesa a la Mexicana 
 

Taco – Steak tartar amb neu de foie gras curat i gelat de poma i 
mostassa 

 
Ceviche amb peix de llotja i gelat d’herbes 

 
Fritura de caçó i allioli del seu propi adob 

 
Ou a baixa temperatura amb escuma de parmesà, cecina i molles de pa 

 
Hot dog d'anguila amb maionesa d'Unagi tare, quètxup kimchee i 

amanida de ceba amb fulles fresques 
 

Gamba de costa a l'all amb fideus de card i suc de fideuà  
 

Aletes de pollastre adobades i fregides amb Pani puri de curri,  
sofregit picant i adob escumós  

 
 

Begonia’s Pink Panther 
Textures de xocolata amb cafè, 

regalèssia i toffee  
 

 
65.00€ per persona 

Opció suplement formatges 8.00€ per persona 

Menú per taulas completes 

El menú de tapes està pensat perquè els nostres clients puguin gaudir  

varies degustacions a la justa mida.  

El nostre xef li recomanà escollir aquesta opció per gaudir d´una  

experiència Ten´s més saborosa,completa i divertida. 

El personal de sala estarà encantat de modificar el seu menú davant 

d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries. 

Jordi Cruz i el seu equip us desitja una gradable vetllada 

 

*10% IVA Inclòs 

* Els menús poden patir modificacions ja que treballem amb productes de 

temporada 


