1,95 €

Pa de vidre amb tomàquet de penjar

5,10 €

Patates "cabrones"

2,25 €

Croqueta de pernil

2,40 €

Croqueta de calamar amb un punt picant

3,50 €

La bomba de la Barceloneta

2,55 €

Filet d'anxova amb ceba encurtida i olives mortes

6,90 €

Xips de carxofa

11,00 €

Calamars a la romana amb maionesa de llima

7,50 €

Peixet fregit

4,95 €

La nostra ensaladilla russa amb llagostins

8,75 €

Musclos amb romesco

15,80 €

Escopinyes al vapor

10,50 €

Pernil de glà 5J's tallat a mà

3,50 €

Ostra del Delta de l'Ebre

fred, fred....
8,50 €

Amanida de carxofes, parmesà, pernil ibèric i vinagreta d'ametlles

7,50 €

Timbal de sardines marinades, escalivada i alvocat

8,50 €

Carpaccio de llagostins amb praliné de cacauet

calent, calent!
11,25 €
12,00 €
9,80 €
10,25 €
8,75 €

Ou a baixa temperatura amb carxofes, bolets i all tendre
Ous trencats amb calamar, patates i pernil ibèric
Caneló d'ànec amb betxamel i cremós de pebrot escalivat
Coca de pop i botifarra negra amb "picadillo" d'orellanes, ceba i porradell
Cargols amb tripeta de bacallà i cigrons

els arrossos
17,50 €

Arròs de cap i pota amb llagostins

16,50 €

Arròs sec de gambes..."La paella"

17,50 €

Arròs negre de carxofes i escopinyes

29,00 €

Arròs melós de llamàntol

17,50 €

Arros de calamar amb cansalada i navalla

16,50 €

Arròs de cranc de gamba, peix de roca i all tendre

16,50 €

Fideuà amb sípia, trompetes i escamerlà

del mar
16,50 €
16,00 €
17,00 €

Suquet de peix de la llotja amb patates i gambetes
Calamars farcits de butifarra negra a la marinera
Pop amb humus d'albergínia i tomàquet saltejat

la carn
16,00 €
22,00 €

Terrina cruixent de peus de porc, formatge Idiazabal i salsa de vi dolç
Faux filet d'Angus amb patates rosses

pels llaminers!
6,50 €

Caneló gelat de maracuià amb tofee i garrapinyats

6,00 €

Pastís de formatge amb gelat de codony

6,50 €

Fals culant de xocolata amb gelat de poma a forn

5,70 €

Escuma de torró amb llíma i galetes de gingebre

6,00 €

La tatin de poma amb gelat de vainilla

6,80 €

La nostra torrija de brioix amb gelat de xocolata
Gelats i sorbets fets a casa

3,50 €

1 bola

5,00 €

2 boles
* tots els preus tenen l'IVA inclòs

