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per
  compartir

tapa racio'

PATATES braves del Ronda 3,50
HUMUS amb crudités 5,00
taula de FORMATGES manxecs 10,00
PERNIL ibèric d'extremadura amb coca de vidre 9,00 17,00

tapa racio'

MUSCLOS de roca al vapor amb vi blanc * 5,75 11,00

CROQUETES fetes a casa * *** 5,00 10,00d'ibèric  o formatge  o verdures 

ESPÀRRECS a la graella amb * *** 10,50pernil ibèric o flocs de parmesà o romesco

anelles cruixents de CALAMAR a la romana o a l'andalusa 7,50 16,00

   us
TRUITA de bacallà 7,00

TRUITA de pernil ibèric 7,00
REMENAT amb patata i ceba ** 8,00

REMENAT amb bolets
espàrrecs i parmesà ** 8,00

 Sopes...
PEIX i MARISC costa brava 12,00
CEBA amb ou gratinada 9,00
del DIA *** 6,00

Amanides
tapa racio'

de TEMPORADA *** 5,00 8,50
POLLASTRE tèbia amb sèsam i curry  7,00 13,00
FORMATGE de cabra, bolets i fruits secs * 13,00
SALMÓ marinat i espàrrecs verds 
planxa 13,00

Pastes & Arrossos
ESPAGUETIS carbonara o bolonyesa 10,00

TAGLIATELLE amb musclos i sèpia 14,00

CANELONS de verdures, fruits secs i formatge de cabra * 11,00

ARRÒS integral amb verdures i cigrons *** 11,00

RISOTTO de bolets amb cuetes de gambes 16,00

ARRÒS fosc de peix i marisc 17,50

* hamburgueses
ANGUS amb ximixurri 10,00

TONYINA amb salsa tàrtara 12,00
VERDURES i CIGRONS amb salsa agredolça *** 10,00

tots els plats porten

l'acompanyament 

de la setmana

 o patates fregidesCarns
rostit de POLLASTRE
farcit de bacó ceps, poma i alls escalivats 14,00

ESCALOPA cordon bleu o milanesa amb pebre verd 12,00
filet de PORC amb salsa de mostassa { maille }  16,00
civet de SENGLAR amb bolets de temporada
{ d'octubre a febrer } 17,00
espatlla de XAI rostida amb la seva salsa 19,00
costelles de XAI a la brasa amb romaní * 20,00
ENTRECOT flamejat amb conyac i pebre verd  21,00
filet de VEDELLA a la graella de carbó * 22,00
chuletón d'ANGUS a la graella de carbó amb mojo picón
{ 500grs amb os } * 29,00

Peixos
tots els plats porten

l'acompanyament de la setmana
 o patates fregides

LLUÇ de costa a la planxa amb all i llimona * 17,00
fish and chips de LLUÇ fresc amb salsa tàrtara 18,00
ORADA al forn amb patata i ceba * 18,00
SALMÓ noruec en papillota, fines herbes i vi blanc * 19,00
tataki de TONYINA caramel·litzada amb soja
i tronc de verdures 19,00
BACALLÀ a la llauna, gratinat amb allioli o a la catalana 22,00
LLENGUADO a la taronja o a la meunière 23,00

1,20 pa i olives

disposem de la l l ista d'al . l èrgens

per si necessiten consultar

1,20 torrada amb tomata

{ IVA INCLÒS } 

le
s 

p
o

st
re

s totes són  fetes a casa

bol de GELATS o SORBETS 6,50
CREMA catalana amb sucre cremat 6,50
carpaccio de PINYA natural amb kirsch *** 6,00
TIRAMISÚ amb crema de cafè i gelat de xocolata 6,50
BROWNIE de xocolata i nous amb crema anglesa 6,50
tarta TATÍN de poma calenta amb gelat de vainilla 6,50
SMOOTHIE green veggie amb sorbet de llimona *** 5,00

c e l i a c vegetarià v e g à


