
ENTRANTS FREDS / ENTRANTES FRÍOS 
 

Taula de pernil ibèric / “Taula” de jamón ibérico  13€ 

Carpaccio de gamba vermella / Carpaccio de gamba roja             22,80€ 

Carpaccio de vedella / Carpaccio ternera  19,40€ 

Carpaccio de tonyina fumada / Carpaccio de atún ahumado  23€ 

Sardines en escabetx / Sardinas en escabeche              11€ 

Anxoves de L’Escala amb tomàquet de temporada              12,80€ 

Anchoas de L’Escala con tomate de temporada 

 

ENTRANTS CALENTS / ENTRANTES CALIENTES 
 

Patates braves / Patatas braves             6€ 

Albergínia amb mel i formatge de cabra / Berenjena con miel y queso de cabra 8€ 

Sopa de peix / Sopa de pescado             8,70€ 

Sonsos / Sonsos             12€      *Temporada de març a desembre / Temporada de marzo a diciembre 

Verduretes al wok / Verduritas al wok             8,70€  

Musclos al vapor o a la graella / Mejillones al vapor o a la parrilla             7,50€ 

Musclos a la marinera / Mejillones a la marinera             9€ 

Musclos al cava i llima / Mejillones al cava y lima  9€ 

Zamburinyes / Zamburiñas             13,90€ 

Calamars a l’andalusa / Calamares a la andaluza             9,30€ 

Croquetes casolanes de peix / Croquetas caseras de pescado             10,40€ 

Croquetes casolanes de pollastre / Croquetas caseras de pollo             10,40€ 

Escamarlans petits saltats / Cigalas pequeñas salteados             20,30€ 

Pop a la gallega / Pulpo a la gallega             20,30€ 

Gamba vermella petita a la graella / Gamba roja pequeña a la parrilla             20,50€ 

Gamba vermella a la graella / Gamba roja a la parrilla             31,70€ 

 

AMANIDES / ENSALADAS 
 

Amanida de l’horta / Ensalada de la huerta             8,10€ 

Amanida de tonyina / Ensalada de atún             9,30€ 

Amanida de formatge de cabra i nous / Ensalada de queso de cabra y nueces             9,60€ 

CARTA 

Pescado        Crustáceos      Moluscos             Huevos          Gluten              Sésamo             Leche          Sulfitos          Picante        Frutos secos  
  Peix         Crustacis    Mol·luscs          Ous          Gluten          Sèsam           Llet          Sulfits        Picant      Fruits secs 



PEIX DE LLOTJA / PESCADO DE LONJA 
 

Peix blau de llotja amb guarnició / Pescado azul de lonja con guarnición             18,60€ 

Peix blanc de llotja amb guarnició / Pescado blanco de lonja con guarnición              23€ 

Potes de pop a la graella / Patas de pulpo a la parrilla              21€ 

Llamàntol nacional a la graella (1/2 Kg.) / Bogavante nacional a la parrilla (1/2 Kg.)        33,60€ 

Tastet de peix i marisc / Degustación de pescado y marisco              30,20€ 

 

ARROSSOS / ARROCES 
 

Paella amb marisc de la costa catalana / Paella con marisco de la costa catalana             16,50€ 

Paella de verdures / Paella de verduras            15€ 

Paella de llamàntol / Paella de bogavante  26€ 

Arròs negre amb tinta de calamar / Arroz negro con tinta de calamar            18€ 

Arròs del senyoret / Arroz del “senyoret”             20€  

Arròs caldós de llamàntol / Arroz caldoso de bogavante            26€ 

Arròs de Zamburinyes / Arroz de Zamburiñas  19,50€ 

Arròs negre amb pop / Arroz negro con pulpo 19,50€ 

Arròs de magret d’ànec / Arroz de magret de pato  19,50€ 

 

FIDEUÀS / FIDEUÁS 
 

Fideuà amb marisc de la costa catalana / Fideuá con marisco de la costa catalana           16,50€ 

Fideuà de verdures / Fideuá de verduras             15€ 

Fideuà de llamàntol / Fideuà de bogavante  26€ 

Fideuà negra amb tinta de calamar / Fideuá negra con tinta de calamar             18€ 

Fideuà del senyoret / Fideuà del “senyoret”  20€ 

 

Pots demanar la teva fideuà sense gluten. / Puedes pedir tu fideuá sin gluten.  

 

CARNS / CARNES 
 

Entrecot de vedella Angus Km0 amb patates fregides             21,50€ 

Entrecot de ternera Angus Km0 con patatas fritas  

Secret ibèric amb patates al caliu / Secreto ibérico con patates asadas 14,50€ 

Costelles d’ibèric amb salsa “Tonkatsu” / Costillas de ibérico con salsa “Tonkatsu”            14,50€ 

 

Si us plau, notifica les teves al·lèrgies o intoleràncies alimentàries al cambrer. 

Por favor, notifica tus alergias o intolerancias alimentarias al camarero. 

Pescado        Crustáceos      Moluscos             Huevos          Gluten              Sésamo             Leche          Sulfitos          Picante        Frutos secos  
  Peix         Crustacis    Mol·luscs          Ous          Gluten          Sèsam           Llet          Sulfits        Picant      Fruits secs 

*PELS PETITS I LES PETITES TENIM “FISH & XIPS”, HAMBURGUESA O CROQUETES DE PEIX O POLLASTRE 

+ PATATES FREGIDES + AIGUA O REFRESC + GELAT, IOGURT O FRUITA PER 13,90€ 


