1,95 €

Pa de vidre amb tomàquet de penjar

4,80 €

Patates "cabrones"

2,05 €

Croqueta de pernil

2,25 €

Croqueta de calamar amb all-i-oli suau

2,95 €

La bomba de la Barceloneta

9,80 €

Calamars a la romana amb maionesa de llima

7,50 €

Peixet fregit

8,50 €

Musclos amb romesco

15,80 €

Escopinyes al vapor

10,50 €

Pernil d'aglà 5J's tallat a ma

3,45 €

Ostra del Delta de l'Ebre

fred, fred....
7,50 €

Salmorejo amb encenalls de pernil d'aglà i ou dur

8,80 €

Amanida de salmó marinat amb algues, cogombre, préssec i sèsam

8,50 €

Carpaccio de llagostins

8,25 €

Amanida de tomàquets, ventresca de tonyina, ceba tendra i olives

9,00 €

Amanida Cesar amb pollastre, parmesà i vinagreta d'anxoves

calent, calent!
9,80 €

Caneló d'ànec amb betxamel i cremós de pebrot escalivat

10,25 €

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

8,65 €

Coc de recapte de verdures, arengada i olives

11,25 €

Ous estrellats amb gambes, pernil de glà i patates

els arrossos
16,50 €

Arròs de cap i pota amb llagostins

16,50 €

Arròs sec de gambes..."La paella"

16,50 €

Arròs negre amb sípia, bajoques i escopinyes

28,00 €

Arròs melós de llamàntol

16,50 €

Arros de guatlla i bolets d'estiu

16,50 €

Arròs de cranc de gamba, calamar i all tendre

16,50 €

Fideuà amb sípia, trompetes i escamerlà

16,00 €
16,50 €

del mar

Lluç en salsa verda amb escopinyes i musclos
Suquet de peix de la llotja amb patates i gambetes

la carn
15,25 €

Terrina cruixent de peus de porc, formatge idiazabal i salsa de vi dolç

22,00 €

Faux filet d'Angus amb patates rosses

pels llaminers!
6,50 €

Caneló gelat de mango farcit d'escuma de crema catalana

5,80 €

Tiramisú amb garrapinyats

5,50 €

Gintònic de meló, menta i llima

6,00 €

Copa de maduixes amb vinagre i escuma de xocolata blanca

5,85 €

La nostra tatin de poma amb gelat de vainilla

6,50 €

El bombó de xocolata negre
Gelats i sorbets fets a casa

2,80 €

1 bola

4,40 €

2 boles
* tots els preus tenen l'IVA inclòs

