Pa de massa mare de doble fermentació amb
3,5
aperitiu de la casa segons temporada

Navalla gallega amb escabetx i aire de pernil ibèric
Ostra de Normandía No 3 al natural

4,5

4

(Michelada / Leche de tigre / vinagreta japonesa)

5

Vieires a la planxa amb escuma de patata i demiglace de vedella
Torradetes de tartar de gamba amb el seu corall
Les braves

18

10

6

Pernil ibèric 100% Gran Reserva de gla D.O. Extremadura (100 gr)

23

Totopos de blat de moro amb salsa de formatge trufada, vedella rostida,
9
guacamole i ximixurri
Endívies al gingebre amb salsa de mantega noisette

7

Coca de foie mi cuit amb anguila fumada i caviar de salmó
Burrata de Puglia i sobrassada trufada 100% ibèrica

16

7

Salmó marinat 24h amb salsa de mostassa dolça i whisky d’Islay

12

Tartar de salmó i fruita de la passió amb cremós de sriracha i cruixent de sèsam
Ceviche” de corvall salvatge amb “aguachile” verd del pacífic

13

Tartar de tonyina amb escuma de patata, ou poché i papada cruixent
Tataki de tonyina en alga nori amb guanciale i salsa michelada
Steak tartar a l’estil babula

13

14

16

16

Tataki de vaca vella madurada amb mil fuls de patata fumada i foie a la planxa
Caneló d’ànec rostit amb salsa de foie

24

12

Melós de vedella amb tòfona i mini verdures de temporada

17

Carré de porc ibèric de gla 100% D.O. Dehesa Extremadura

25

Els orígens de Babula es remunten al 15 d’octubre de 1937, dia que va néixer la protagonista
d’aquesta història: Estela, àvia de Leo, creador d’aquest projecte. Així ha volgut brindar un
homenatge a la dona de la seva vida, Babula diminutiu d’àvia i com li diu de manera afectuosa.
Babula és un homenatge a totes les àvies del món, aquesta estima tan especial i única que
volem transmetre entre aquestes parets. Babula és “la vostra casa” i la casa de tots.
Cada ampolla que s’obre aquí, cada moment que es viu està fet per a recordar
i nosaltres volem que ho facis.

#NoHayManana
BABULA TEAM
Xef Pol Bigorra Alonso
Bar Manager Diego Bravo Chang

Descobreix més sobre Babula Bar 1937
a Instagram & Facebook @babulabar1937

