
ENTRANTS FREDS
Anxoves de l'Escala en salmorra amb pa en tomàquet (8 lloms)     14,40€

Carpaccio de gambes amb torrades     13,95€
Llom de bacallà fumat amb vinagreta de tomàquet fresc    13,95€

Pernil 100% Ibèric de gla tallat a mà amb torinesis     22,50€
Carpaccio de vedella amb rúcula i parmesà     12,95€

ENTRANTS CALENTS

AMANIDES
Amanida Nàutic (amanida verda amb tonyina, espàrrecs i tomàquet)     10,75€

Amanida amb tomàquet rosa i ventresca de tonyina     12,95€
Amanida de burrata, tomàquet i pesto a la genovesa     12,95€

Xató de Vilanova (escarola, bacallà, anxoves, tonyina, olives i salsa de romesco)     12,75€

ARROSSOS
Paella Marinera amb gambes i escamarlans     15,95€

Paella del senyoret     17,95€
Arròs negre amb calamarsons, escamarlans i allioli     15,95€

Fideuà amb gambes, calamarsons i allioli     14,80€
Arròs de verdures      15,80€

Arròs amb llamàntol, gambes i escamarlans     24,50€
Arròs mar i muntanya (pollastre, llonganissa, escamarlans, musclos i calamarsons)     17,50€

PEIXOS
Orada o Llobarro a la planxa o a l'Orio     16,50€

 Corball o Lluç a la planxa, a l'Orio, Suquet o Romesquet     18,50€
Rap o Rèmol a la planxa, a l'Orio, Suquet o Romesquet     23,50€

Bacallà amb muselina d'all     15,25€
Caldereta de llamàntol     27€

CARNS
Entrecot a la planxa amb salsa de ceps i patates naturals fregides     19,50€

Filet de vedella a la planxa amb salsa de ceps i patates naturals fregides     23,50€

INFANTIL 
Macarrons amb salsa bolonyesa o carbonara     12,50€

Macarrons amb salsa bolonyesa o carbonara, escalopa de pollastre amb patates     18,50€

EXTRES
 El nostre pa 0,50€/ persona;  Pa amb tomàquet     2,50/ ració     

Salses (romesco, allioli)     1,50€/ud.;  Maionesa o Ketchup     0,50€/ud.

(inclou 1 beguda i postre)

Calamarsons a l'andalusa     11,65€
Patates amb salsa brava     6,95€

Croquetes de pernil ibèric     2,25€/u
Gamba vermella saltejada (8 u.)     21,50€

Musclos de roca del Delta al vapor, planxa, marinera o picants     10,50€
Calamars a la romana o a l'andalusa     12,65€

Pop a la brasa amb romesco     22,80€

(* mínim 2 persones)


