
Entrants Freds/Entrantes Frios 

Amanida de llagostins amb vinagreta de maduixa      12,70€ 

Ensalada de langostinos con vinagreta de fresas 

Sopa de pa amb tomàquet i gelat d’oli d’oliva       11,70€ 

Sopa de pan con tomate y helado de aceite de oliva 

Pernil  ibèric amb pa de coca amb tomàquet       18,20€ 

Jamón ibérico y pan de coca con tomate 

Anxoves de l’Escala amb pa de coca amb tomàquet      12,20€ 

Anchoas de la Escala y pan de coca con tomate 

Foie gras d’ànec  amb coca d’anís i reducció d’Oporto      16,70€ 

Foie gras de pato con coca de anís y reducción de Oporto 

Entrants calents/Entrantes calientes 

Gofre de patata  amb pop i salsa brava        19,20€ 

Gofre de patata con pulpo i salsa brava 

Calamars a l’andalusa          13,70€ 

Calamares a la andaluza 

Musclos al vapor o a la marinera       12,90 

Mejillones al vapor o a la marinera 

Cloïsses al pebre o al vi blanc         16,20€ 

Almejas a la pimienta o al vino blanco 

Gambeta de Palamós saltada  amb all i julivert        29,90€ 

Gambita de Palamós salteada con ajo y perejil 

Arrossos/Arroces  

(Mín. 2 pers.) 

Paella mixta          16,00€ 

Paella mixta 

Paella de peix          16,50€ 



Paella de pescado 

Paella de verdures        15,50 

Paella de verduras 

Arròs caldós amb sèpia i gambes       17,00€ 

Arroz caldoso con sepia y gambas 

Arròs de llobregant         20,00€ 

Arroz de bogavante 

Fideuà           16,50€ 

Fideuá 

Peixos 

Llom de bacallà amb salsa d’alls tendres i vinagre de Mòdena    17,70€ 

Lomo de bacalao con salsa de ajos tiernos y vinagre de Módena 

Tataki de tonyina amb soja i mel       23,00€ 

Tataki de atún con soja y miel 

Suquet de rap amb cloïsses       24,00€ 

“Suquet” de rape con almejas 

Rapet al forn amb verduretes        18,10€ 

Rape al horno con verduritas 

Carns 

Espatlla de xai a baixa temperatura amb guarnició     18,20€ 

Espalda de cordero a baja temperatura con guarnición 

Filet de vedella gratinat amb mantega d’anxoves      21,50€ 

Filete de ternera gratinado con mantequilla de anchoas 

Cuixa de cabrit farcida de foie       19,90 

Pierna de cabrito rellena de foie 

Entrecot amb crosta de festucs       17,50   

Entrecot con costra de pistachos 



 

Postres 

Sopa de maduixes al pebre       7,50 

Sopa de fresas a la pimienta 

Biscuit glacé amb xocolata calenta      7,40€ 

Biscuit glacé con chocolate caliente 

Plàtan flamblé amb pastisset borratxo i gelat de vainilla    8,50€ 

Plátano flamblé con pastelito borracho y helado de vainilla 

Crema catalana         5,80€ 

Crema catalana 

Gelats i sorbets de Sandro Desii       6,50€ 

Helado y sorbetes de Sandro Desii 

Pastís del dia         9,00 

Pastel del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iva inclòs /IVA incluido 

Si té alguna al.lèrgia o intolerància alimentarària, facins-ho saber 

Si tiene alguna alergia o intolerancia alimentaria, háganoslo saber 


