PER PICAR I COMPARTIR
Broqueta de pollastre arrebossat amb panko i
maionesa de currymango

9,00

Croquetes de pollastre rostit i pernil

9,00

Piparres basques fregides amb sal Maldon

11,00

Taula de pernil ibèric i formatge manxec
amb pa torrat i tomàquet

21,00

Gambes en tempura amb salsa chili thai

13,00

Pinxo de vieira rostida

15,00

Albergínia gratinada amb formatge de cabra i
tomàquet dolç

13,00

Graellada de verdures amb formatge de cabra

14,00

Coca de sobrassada amb ceba caramel·litzada i
formatge de cabra

11,50

Coca d'espinacs i bacó

11,50

Bunyols de bacallà arrebossats amb punt d'allioli

13,00

Musclos a la crema o la marinera

13,00

Calamar saltat amb ceba caramel·litzada i sobrassada

16,50

Gambes amb alls amb sofregit

17,00

Fregit de peix i marisc

13,50

Tàrtar de tonyina vermella amb torrades

17,00

Pop a la brasa sobre crema de patata

19,00

El nostre carpaccio de carn rostida

12,00

AMANIDES
Amanida pagesa amb pebrots, patata rostida,
ou i peix sec

12,00

Amanida d'espinacs amb ous trencats i pernil ibèric

14,00

Amanida de formatge de cabra cruixent amb
vinagreta de fruits vermells

12,00

Amanida de tomàquet, ventresca de tonyina,
anxoves i ceba morada

13,00

ARROSSOS (Min. 2 pers / Preu per pers.)
Paella de verdures i sèpia

18,00

Arròs a banda

17,00

Paella de peix i marisc

22,00

Paella mixta de carn i marisc

19,50

Paella de llamàntol (melós o sec)

30,00

Arròs negre amb gambes i rap

20,00

Arròs mariner

22,00

Fideuà de peix i marisc

22,00

Arròs de matances (Temporada d'hivern)

18,00

PÈIXOS
Gall, rotja o anfós (al forn, a la planxa o bullit)

Preu segons mercat

Corball al forn amb sofregit i patates de pobre

23,00

CARNS
Llom alt de vedella a la brasa

21,00

Filet de vedella a la brasa

23,00

Mitjana de vedella madurat (mínim 30 dies)
Min. 2 pers / Preu per pers.

30,00

Costelles de xai a la brasa

18,00

Cuixa de pollastre pagès rostit amb romaní

16,50

El nostre garrí cruixent confitat a baixa temperatura

26,00

Espatlla de xai rostida a l'estil tradicional

18,00

Melós de porc ibèric, crema de patates i verduretes

17,50

MENÚ PER A NENS
Escalopa de pollastre amb patates fregides

8,50

Espaguetis amb salsa de tomàquet

8,50

Croquetes de pollastre i pernil

8,50

*Intoleràncies alimentàries consultar personal
IVA inclòs

