
ENTRANTS A COMPARTIR (4 ENTRATS A ESCOLLIR) 
 

Albergínia arrebossada i mel 

Musclos a la graella 

Musclos picadillo 

Croquetes de peix 

Croquetes de pollastre 

Sardines en escabetx 

Braves grillades 

Timbal d’escalivada amb anxova 

 

PLAT PRINCIPAL (A ESCOLLIR) 
 

Filet de peix blau a la graella amb patates 

Paella de marisc 

Paella de verdures 

Fideuada de marisc 

Fideuada de verdures 

Costellam ibèric amb patata panadera 

Secret ibèric amb verduretes 

 

POSTRES (A ESCOLLIR) 

 

Qualsevol dels postres de la nostra carta cafè i/o infusions inclosos. 

 

BEGUDES (A ESCOLLIR) 

 

Vi de la casa (blanc, rosat o negre). 

Refrescos, cervesa Estrella o aigua. 

Cava Codorniu Cuvée 1551. 

 

MENÚ “ESCATES” - 28€ /per persona 
 

Aquest preu inclou: copa de benvinguda + entrants + plat principal + postre + cafès i/o infusions + 

2 begudes per comensal (Aigua 1L = 2 begudes // Vi ampolla = 4 begudes ). Totes les begudes i aperitius 

no contemplats en el menú es pagaran a part, a preu de carta. 

 

ESTABLIMENT CERTIFICAT PER L'ASSOCIACIÓ DE CELÍACS DE CATALUNYA 2022           



ENTRANTS A COMPARTIR (4 ENTRATS A ESCOLLIR) 
 

Albergínia arrebossada i mel    Escamarlans saltats 

Musclos a la graella      Remenat de pop 

Musclos picadillo 

Croquetes de peix 

Croquetes de pollastre 

Taula de pernil ibèric 

Sardines en escabetx 

Braves grillades 

 

PLAT PRINCIPAL (A ESCOLLIR) 
 

Filet de peix blau a la graella amb patates   Paella de marisc 

Fideuada de marisc       Paella de verdures 

Fideuada de verdures 

Costellam ibèric amb patata panadera 

Secret ibèric amb verduretes 

Entrecot a la graella amb guarnició 

 

POSTRES (A ESCOLLIR) 

 

Qualsevol dels postres de la nostra carta cafè i/o infusions inclosos. 

 

BEGUDES (A ESCOLLIR) 

 

Vi de la casa (blanc, rosat o negre). 

Refrescos, cervesa Estrella o aigua. 

Cava Codorniu Cuvée 1551. 

 

MENÚ “ONADES” - 33€ /per persona 
 

Aquest preu inclou: copa de benvinguda + entrants + plat principal + postre + cafès i/o infusions + 

2 begudes per comensal (Aigua 1L = 2 begudes // Vi ampolla = 4 begudes ). Totes les begudes i aperitius 

no contemplats en el menú es pagaran a part, a preu de carta. 

 

ESTABLIMENT CERTIFICAT PER L'ASSOCIACIÓ DE CELÍACS DE CATALUNYA 2022           



ENTRANTS A COMPARTIR (4 ENTRATS A ESCOLLIR) 
 

Albergínia arrebossada i mel    Gambeta a la sal 

Musclos a la graella      Remenat de pop 

Musclos picadillo      Escamarlans saltats 

Croquetes de peix 

Croquetes de pollastre 

Taula de pernil ibèric 

Sardines en escabetx 

Braves grillades 

 

PLAT PRINCIPAL (A ESCOLLIR) 
 

Filet de peix blau a la graella amb patates  Paella de marisc 

Filet de peix blanc a la graella amb patates  Paella de verdures 

Fideuada de marisc       

Costellam ibèric amb patata panadera 

Secret ibèric amb verduretes 

Entrecot a la graella amb guarnició 

 

POSTRES (A ESCOLLIR) 

 

Qualsevol dels postres de la nostra carta cafè i/o infusions inclosos. 

 

BEGUDES (A ESCOLLIR) 

 

Pansa Blanca, Bouquet d’Alella o Pansa Rosada. 

Refrescos, cervesa Estrella o aigua. 

Cava Parxet Titiana Nature.  

 

MENÚ “XARXES” - 44€ /per persona 
 

Aquest preu inclou: copa de benvinguda + entrants + plat principal + postre + cafès i/o infusions + 

2 begudes per comensal (Aigua 1L = 2 begudes // Vi ampolla = 4 begudes ). Totes les begudes i aperitius 

no contemplats en el menú es pagaran a part, a preu de carta. 
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ENTRANTS A COMPARTIR (5 ENTRATS A ESCOLLIR) 
 

Albergínia arrebossada i mel    Pop a la gallega 

Musclos a la graella      Gambeta a la sal 

Musclos picadillo      Remenat de pop 

Musclos al cava       Escamarlans saltats 

Croquetes de peix 

Croquetes de pollastre 

Taula de pernil ibèric 

Sardines en escabetx 

Braves grillades 

 

PLAT PRINCIPAL (A ESCOLLIR) 
 

Filet de peix blau a la graella amb patates  Paella de marisc 

Filet de peix blanc a la graella amb patates  Paella de llamàntol 

Fideuada de marisc      Paella de verdures 

Fideuada de verdures      Suquet de rap 

Costellam ibèric amb patata panadera 

Secret ibèric amb verduretes 

Entrecot a la graella amb guarnició 

 

POSTRES (A ESCOLLIR) 

 

Qualsevol dels postres de la nostra carta cafè i/o infusions inclosos. 

 

BEGUDES (A ESCOLLIR) 

 

Tina 20, Brunus o Pansa Rosada. 

Refrescos, cervesa Estrella o aigua. 

Cava Parxet Titiana Nature.  

 

MENÚ “BARQUES” - 55€ /per persona 
 

Aquest preu inclou: copa de benvinguda + entrants + plat principal + postre + cafès i/o infusions + 

2 begudes per comensal (Aigua 1L = 2 begudes // Vi ampolla = 4 begudes ). Totes les begudes i aperitius 

no contemplats en el menú es pagaran a part, a preu de carta. 
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