comparteix o no!
Pa de vidre amb tomàquet de penjar

1,95€

Patates "cabrones"

4,80€

Sardina en escabetx amb pa torrat i escarola frisé

2,60€

La croqueta de pernil

2,05€

La croqueta de calamar amb all-i-oli suau

2,25€

La bomba de la Barceloneta

2,95€

Calamars a la romana amb maionesa de llima

9,80€

Peixet fregit

7,50€

Musclos amb romescu

8,50€

Escopinyes al vapor

15,80€

Moixama amb garrapinyats, llima i farigola

7,15€

Pernil d'aglà 5J's tallat a mà

10,25€

Ostra del Delta de l'Ebre

3,45€

CAN ROS

fred, fred...
Amanida de salmó marinat amb fruita fresca iogurt i llima

8,20€

Carpaccio de llagostins

7,80€

Amanida de tomàquets de l'hort amb seitons marinats, olives kalamata i piparres 7,50€
Coca de sardines marinades amb escalibada, puré d'olives i rúcula

8,50€

Gaspatxo de síndria amb gambetes i els seus entrebancs

7,25€

els arrossoss
Arròs de cap i pota amb llagostins

16,50€

Arròs sec de gambes..."La paella"

16,50€

calent, calent!

Arròs negre amb sípia, carxofes i escopinyes

16,50€

Caneló d'ànec amb betxamel i cremós de pebrot escalivat

9,80€

Arròs melós de llamàntol

26,80€

Coca de pop, botifarra negra, patata i "picadillo" d'orellanes, ceba i porradell

9,75€

Arròs de conill, calamar i garrofó

16,50€

Cargols picantons amb cansalada viada i xoriç

7,60€

Fideuà amb sípia, trompetes i escamerlà

16,50€

Ous estrellats amb calamar, pernil d'aglà i patates

8,50€

Cansalada confitada amb calamar, mongeta de Sta. Pau i suc de rostit

15,25€

pels llaminers!

Faux filet d'Angus amb patates rosses

20,45€

Preu per ració - mínim 2 racions

la carn

del mar
Lluç en salsa verda amb escopinyes i musclos

16,00€

Suquet de peix fresc de la llotja amb patates i gambetes

16,50€

Calamars amb tomàquet, oliva negra, alfàbrega i quinoa

15,85€

C/ Almirall Aixada,

Gintònic de síndria

5,10€

Tiramisú amb garrapinyats

5,75€

Copa de maracuià amb formatge fresc i crumble d'ametlles

5,60€

Caneló gelat de mango farcit d'escuma de crema catalana

6,25€

La nostra tatin de poma amb gelat de vainilla

5,85€

El bombó de xocolata negra

6,25€

Gelats i sorbets fets a casa
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1 bola
2 boles

2,80€
4,40€
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