TAPES PER PICAR
Pernil ibèric amb coca de vidre torrada amb tomata (70gr.)

14,00 €

Assortiment d’embotits ibèrics amb coca de vidre torrada amb tomata

8,50 €

Anxoves amb coca de vidre torrada amb tomata (6 filets)
Navalles a la planxa (7 peces)

7,00 €
6,50 €

Patates braves amb xistorra

5,50 €

Albergínies fregides amb mel

6,50 €

Croquetes de pollastre (6 peces)
Cargols a la llauna a la nostre manera
Seitons a la andalusa
Coca de vidre amb tomata

5,50 €
11,00 €
7,50 €
2,50 €

AMANIDES I ENTRANTS
Sopa de peix i marisc

8,75 €

Amanida amb verdures saltades, llagostins i vinagreta de mostassa

9,30 €

Amanida formatge de cabra i pernil d’ànec amb fruits secs

12,50 €

Caneló de marisc amb salsa de llagostins

12,50 €

Caneló de bolets amb salsa de ceps i parmesà

11,00 €

Terrina de foie amb xocolata blanca i ceba caramel·litzada

15,20 €

Carpaccio de filet de vedella

14,50 €

Tellines a la planxa amb all i julivert

13,80 €

ARRÒS
Arròs a la cassola amb verdures

15,50 €

Arròs negre mariner amb sípia i cloïsses

17,00 €

Arròs a la cassola amb cabra de mar

18,50 €

PEIXOS
Llom de bacallà confitat amb puré de samfaina
o amb ceba caramel·litzada i mel de romaní

18,00 €

Suprema de Gall de Sant Pere amb salsa suau de pèsols a la menta

18,50 €

Gambes mitjanes a la planxa

22,50 €

CARNS A LA BRASA (Acompanyades amb guarnició)
Botifarra amb mongetes seques

9,75 €

½ Conill

14,00 €

Costelles de xai

16,50 €

Entrecot de vedella (Rocafort, siurenys o pebre)

18,50 €

Filet de vedella
Espatlla de cabrit
Costelles de cabrit arrebossades

22,50 €
23,50 €
16,90 €

CARNS GUISADES
Melós de vedella amb salsa de verdures al vi de l'Empordà

17,50 €

Cuixa d’ànec amb peres

16,00 €

Mandonguilles amb sípia i pèsols

15,50 €

Sense gluten (tenim pa sense gluten)

IVA inclòs

Disposem de fitxes tècniques de tots els nostres plats a disposició dels clients per
qualsevol dubte per al·lèrgies

