ENTRANTS / ENTRANTES

Amanida de l’horta / Ensalada de la huerta
Amanida de tonyina / Ensalada de atún
Amanida de formatge de cabra amb nous / Ensalada de queso de cabra con nueces
Musclos al vapor, a la graella o a la marinera / Mejillones al vapor, a la parrilla o a la marinera
Sardines en escabetx / Sardinas en escabeche
Escalivada amb anxova de l’Escala / Escalivada con anchoa de L’Escala
Verduretes al Wok / Verduritas al Wok
“Zamburiñas” / Zamburiñas (+4€)
Sonsos / Sonsos (+4€)
*Temporada de març a desembre / Temporada de marzo a diciembre

PLAT PRINCIPAL / PLATO PRINCIPAL

Paella amb marisc de la costa catalana / Paella con marisco de la costa catalana
Arròs negre amb tinta de calamar / Arroz negro con tinta de calamar (+2€)
Fideuà amb marisc de la costa catalana / Fideuá con marisco de la costa catalana
Fideuà negra amb tinta de calamar / Fideuá negra con tinta de calamar (+2€)
Pots demanar la teva fideuà sense gluten / Puedes pedir tu fideuá sin gluten

Secret ibèric amb patates al caliu / Secreto ibérico con patatas asadas
Costelles d’ibèric amb salsa “tonkatsu” / Costillas de ibérico con salsa “tonkatsu”
Peix blau del dia amb guarnició/ Pescado azul del día con guarnición
Peix blanc del dia amb guarnició / Pescadio blanco del día con guarnición (+5€)
Entrecot de vedella Angus Km0 amb patates fregides (+5€)
Entrecot de ternera Angus Km0 con patatas fritas

El menú inclou la primera beguda, pa, cafè i les postres del dia / El menú incluye la primera bebida, pan, café y los postres del día

26,50€
MENÚ MIGDIA FESTIUS I CAPS DE SETMANA / MENÚ MEDIODÍA FESTIVOS Y FINES DE SEMANA

ENTRANTS PER COMPATIR / ENTRANTES PARA COMPARTIR

Braves grillades / Bravas grilladas
Musclos estil “Thai” / Mejillones estilo “Thai”
Taula de pernil ibèric / “Taula” de jamón ibérico

Ravioli de carbassó farcit de brandada / Ravioli de calabacín rellena de brandada

PLAT PRINCIPAL / PLATO PRINCIPAL

Paella de marisc de la costa catalana / Paella de marisco de la costa catalana
Arròs de zamburinyes, calamars i gamba vermella / Arroz de zamburiñas, calamares y gamba roja
Arròs negre de pop, musclos i allioli de “pimentón”
Arroz negro de pulpo, mejillones i allioli de pimentón

Arròs de la setmana (pregunteu al personal) / Arroz de la semana (preguntad al personal)

PLAT PRINCIPAL / PLATO PRINCIPAL

Crema catalana / Crema catalana
Maduixes a la brasa amb gelat de vainilla / Fresas a la brasa con helado de vainilla
Pastís de formatge / Pastel de queso

El menú inclou la primera beguda, pa, cafè i les postres del dia / El menú incluye la primera bebida, pan, café y los postres del día

30€
MENÚ GRILLAT / MENÚ GRILLADO

