Pròleg
Els nostres plats s’elaboren en el moment de la seva comanda. Això comporta un temps de
preparació i cocció, per tant, tingui en compte que no li servirem amb rapidesa, com el que
obre una llauna, calenta i possa al plat. Tingui una mica de paciencia, relaxis i gaudeixi de la
companyia!

Per picar
Carpaccio de bacallà amb emulsió de tomàquet i oli d'alfàbrega .............................
Pernil ibèric amb pa amb tomàquet..........................................................................
Anxoves de l'escala (8 filets)......................................................................................
Foie "mi cuit" amb ceba caramel·litzada i confitura de poma ……….……….................
Bunyols de bacallà ....................................................................................................
Calamarcets saltats amb favetes baby I carxofes…………………………………………….……..
Pota de pop a la planxa amb parmentier de "all i oli" ..............................................
Musclos a la marinera, picants, planxa ó amb api i llimona……………............……..…..
Cloïsses a la marinera, picants ó amb oli d’all i bitxo………………...…………………….......
Assortiment a la planxa (gambes, cigales, llangostins, navalles, cargols, cloïses i
musclos).....................................................................................................................

10€
17€
9€
12€
10€
11€
15€
7,50€
12,50€
27€

Amanides
Esqueixada de bacallà amb vinagreta d'olivada negra ……………….………………...........
Tèbia de formatge de cabra amb bacó, pipes i ceba cruixent al balsàmic ...............
De bacallà amb salsa de romesco ………………………….................................................
De brots tendres amb hortalisses de l'horta …………………..…………………….……...…..…

IVA inclòs

10,50€
10,50€
10,50€
7,50€

MÀXIM DOS TIPUS D’ARROSSOS ó FIDEUS PER TAULA
Arrossos (mínim 2 persones, preu per persona)
Arròs caldós de llamàntol …………………………………………..………………....................…..…
Arròs caldós mariner……………....………………………………………………………….………...….….
Arròs caldós de calamarsets, verdures i cloïsses......................................................
Arròs sec de llamàntol …………………………………………………………………….…….…...…….…
Arròs sec de marisc ………….……………………………………………..……………….……..…..….……
Arròs del señoret.......................................................................................................
Arròs amb bacallà i alls tendres ……………………………………..………………..…….….……......
Arròs negre amb calamarsets ……………………………………………..………..……………......…..
Arròs negre amb sípia carxofes i cloïsses..................................................................
Arròs de galeres i carxofes.........................................................................................
Arròs de galeres, calamarsets i musclos....................................................................
Arròs de rap, calçots i carxofes..................................................................................
Arròs a la marinera …………………………………………………………………………….….....…...……
Arròs de calamarsets, verdures i cloïsses..................................................................
Arròs amb verduretes ………………………………………………………………………….…...……..….
Arròs mar i muntanya ……………………………………………………………………….….……...…..…
Arròs amb sípia de la costa i verduretes………………………………………...........……...…..…
“Arrossejat” …………………………………………………………………………………………….….....…...
“Arrossejat” amb carxofes.........................................................................................

19,50€
15€
14€
19,50€
21€
17€
13€
13€
16€
15€
17€
16€
15€
14€
12€
13€
14€
12,50€
14€

Fideus ( mínim 2 persones, preu per persona)
Fideus rossos a la marinera ………………………………………..………………………………...….....
Fideus rossos amb llamantol ………………….……….…………………………………….................
Fideus rossos amb rap , cloïses i carxofes………………………………………………………………
Fideus rossos del señoret………………………………………………………………..…………...……….
Fideus rossos de galeres i carxofes...........................................................................

15€
19,50€
16€
17€
15€

Carn i Peix
Calamarcets saltejats amb favetes baby, carxofes i cloïses......................................
Llom de bacallà gratinat a la muselina d'all confitat i compota de poma..................
Entrecot a la planxa (salsa de ceps , suplement 2€) ……............……………...….….........
Filet de vedella amb foie i reducció de Pedro Ximenez.............................................

IVA inclòs

13€
14,50€
15,50€
21€

