
  Pica-pica / Tapas   Peix / Pescado

Encenalls de pernil ibèric amb pà de coca 18,00 € Calamarcets de platja a la planxa sobre un llit d’arròs salvatge i all-julivert             18,50 € 

Virutas de jamón ibérico con pan de coca Calamarcitos de playa a la plancha sobre una cama de arroz salvaje y ajo-perejil

Dobles anxoves del Cantàbric amb oli d’oliva i pebre rosa 14,00 € Llagostins amb sal sobre un llit de confitura de mango amb fruits vermells             21,50 € 

Anchoas dobles del Cantábrico con aceite de oliva y pimineta rosa 5 uni. Langostinos con sal sobre una cama de confitura de mango con frutos rojos

El nostre clàssic, ``patates braves´´ 8,50 € Esquena d’orada a la planxa amb verduretes fresques             20,50 € 

Nuestro clásico, ``patatas bravas´´ Espalda de dorada a la plancha con verduritas frescas

Croquetes d’arròs negre amb muselina d’allioli 10,00 € Tàrtar de salmó i bacallà amb guacamole i dues vinagretes             22,00 € 

Croquetas de arroz negro con muselina de ali-oli Tartar de salmón y bacalao con guacamole a las dos vinagretas

Cassola de gambes amb all rostit i bitxo 14,50 €

Cazuelita de gambas al ajillo tostado con guindilla

   Entrants / Entrantes    Carns / Carnes

Amanida crudité amb vinagreta de llimona i fruits secs 14,00 € Filet de Vedella cuit al forn amb ceps i escates de sal maldon             23,00 € 

Ensalada crudité con vinagreta de limón y frutos secos Solomillo de ternera braseado al horno con boletus y escamas de sal maldon

Sopa freda de tomàquet natural amb perles de mozzarella a l’aroma d’alfàbrega 12,50 € Entrecot de Vedella a la brasa amb patates confitades amb aroma de romaní             21,00 € 

Sopa fría de tomate natural con perlas de mozzarella al aroma de albahaca                                                                                Entrecot de ternera a la parrilla con patatas panaderas confitadas con aroma de romero

Coca de sardines marinades al romaní amb tricolor de brots amb vinagreta de Jerez 13,50 € Magret d’ànec amb confitura de fruits vermells i salsa de taronja amarga             20,50 € 

Coca de sardinas marinadas al romero con tricolor de germinados al Jerez Magret de pato con mermelada de frutos rojos y salsa de naranja amarga

Vieires fresques amb salsa de gambes vermelles i escates de sal negra 16,00 € Carpaccio de vedella amb flocs de parmesà i vinagreta de llimona             21,00 € 

Vieiras frescas con salsa de gambas rojas y escamas de sal negra                                                                                                               Carpaccio de ternera con escamas de parmesano y vinagreta de limón

Els nostre caneló de foie amb fruits vermells i salsa PX 14,50 €

Nuestro canelón de foie con frutos rojos y salsa PX                                                                            


