LES NOSTRES TAPES
Patates braves 7,10
Bunyols casolans de bacallà 2,40 ud
Anelles de calamars a l’Andalusa 17,50
Cassoleta de cloïsses a la marinera 18,50
Montadet de bacallà amb maionesa i pebrot 5,30 ud
Croquetes casolanes de gamba vermella ó pernil ibèric 2,50 ud
ENTRANTS
Ostres Gillardeau 5,10 ud
Tàrtar de tonyina vermella 23,90
Burrata amb tomàquet, pinyons i olivada 14,50
Amanida BIO amb tomàquet cherry, ceba tendra i ventresca de tonyina 13,60
Tàrtar de salmó marinat amb tomàquet, alvocat i maionesa de kimchi 15,50

Sopa de peix a l'estil Bouillabaisse amb torradetes i salsa rouille 15,60
Mix de Calçots en tempura i xips de carxofa amb romesco 11,50
Sopa de galets, amb la seva pilota trufada i parmesà 11,20
Espaguetis Alle Vongole amb gambes i cloïsses 15,00
Ous trencats amb patates i pernil ibèric de gla 15,40
Canelons de carn trufats i gratinats 12.50

ARROSSOS (Minin per 2 pax)
Arròs dels senyorets (tot pelat) 21,20
Arròs caldòs de marisc a l’estil dels pescadors 24,50
Arròs vegà amb brou vegetal i verdures fresques de temporada 18,80
Arròs de muntanya de pollastre, costella de porc i cansalada 20,10
Fideuà de sípia i cloïsses 19,60

PEIXOS
Tataki de tonyina amb tàrtar de tomàquet i maionesa de soia 25,50
Suprema de salmó a la planxa amb curri vermell i arròs basmati 20,50
Llom de bacallà amb salsa agredolça amb panses, pinyons i orellanes 22,80
Calamars de platja, saltejats amb ceba confitada i tomàquet casse 17,60
Caneló de peix i gambes amb crema fina d'escamarlans 17,50

CARNS (Vedella Nacional)
Steak Tàrtar 25,50
Filet al Cafè de París 25,50
Peus de porc desossats amb llagostins i salsa picantona 19,40

SELECCIO DE XARCUTERIA

Pernil ibèric de gla D.O.P Jabugo (Huelva)
Ració 100g 22,50
½ Ració 50g 11,50

Canya de llom ibèric de gla D.O.P Jabugo (Huelva)
Ració 100g 18,50
½ Ració 50g 10,00

Salmó Noruec Dominguez, fumat natural (Torrades)
15,00

Foie mi-cuit amb carquinyols i melmelada d’albercocs
17,50

Mortadela de Bologna I.G.P. Levoni amb grissini cristal
Ració 10,50
½ Ració 6,50

Torradetes de pa calent amb sobrassada cuenta de Porreres amb mel i sèsam
Ració 12.50
½ Ració 7,50

Degustació de 6 formatges Amb codony, raïm i fruits secs (Torrades)
Ració 19,50
½ Ració 10,50

Pa de Coca de vidre torrada, amb tomàquet i oli d'oliva verge
3,50

