
Pa de vidre amb tomàquet de penjar

Ostra del Delta de l'Ebre al natural (u.)

2.10€

La nostra ensaladilla russa amb llagostí 5.75€

Filet d'anxova amb ceba en salmorra i 
olives mortes (u.)

2.85€

3.90€

Pernil de gla 5J tallat a mà 10.80€

Variat d'olives, Gordal, Kalamata... 3.00€

comparti'm... o no
5.95€Patates cabrones

de la barra... BANDARRA

Carxofa amb ou cuit a baixa temperatura, pernil i parmesàdeixa
ràs

 QUE t'
ho

exp
liquin?

3.85€

2.50€

12.10€

9.40€

Carpaccio de llagostins amb praliné de cacahuet

Croqueta de pernil (u.)

Calamars a la romana amb maionesa de llima

Croquetes de calamar amb un punt picant (u.)

Paperina de peixet fregit

Musclos amb romesco

Coca amb sardines sense feina,
escalivada i puré d'olives

8.80€

Xips de carxofa 7.80€

Amanida de tomàquet de l'hort, ventresca de tonyina, ceba i 
pesto d'ametlles

2.50€

8.00€

11.65€

16.75€

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

Tartar de salmó amb gucamole i ous de truita de riu

7.40€

La bomba de la Barceloneta (u.)

Entrepa de calamars amb "mojo picón"

9.25€

Arròs amb gambes i musclos   

l'arròs...

Arròs amb cap i pota i llagostins

Arròs negre amb sípia, carxofes  i escopinyes

Fideuà amb sípia, trompetes de la mort i
escamarlans

Arròs amb calamar, cansalada i navalla

PREU PER RACIÓ - MÍNIM DUES RACIONS

Arròs amb petxina de pelegrí, trompetes de
la mort i alls tendres

PAELLA

una mica més...

16.50€

18.80€

Calamars farcits a la catalana

Terrina de peu de porc cruixent, Idiazabal,
llengua i suc de rostit

15.50€Caneló d'ànec amb bolets i suc de rostit

17.75€

Fricandó mariner

little more...

Faux filet d'Angus amb patates fregides 22.15€

8.70€

12.75€

8.70€

wifi 
 usuari :can ros

contrasenya: 932215049

20.00€Arròs amb calamars, escamarlans i carxofes

Amanida de cabdells amb seitons marinats i vinagreta de piquillos i ceba

19.75€

19.50€

20.00€

21.10€

19.50€

19.00€


