
Entrants Ració 1/2Ració

e Anxoves de l'Escala 1,50 € / Unitat

Pernil ibèric amb pa de coca 16,00 € 8,50 €

Calamars a la romana casolans 12,00 € 6,50 €

Assortiment de formatges amb melmelades 15,50 € 8,25 €

Llagostins amb tempura, coco, curri i mel 14,00 € 7,50 €

Croquetes de pernil ibèric 12,00 € 6,50 €

Amanida de ruca, tomaquet, olives Kalamata, mozzarella 11,00 € 6,00 €

i vinagreta de préssec

Amanida de salmó marinat amb fonoll i vinagreta de poma 12,00 € 6,50 €

"Vichyssoise" freda de porros amb encenalls de pernil i picatostes 10,00 €

Coca de verdures escalivades, formatge de cabra i romesco 11,00 €

Carpaccio de gambes amb oli de crustacis 15,00 € 8,00 €

Ous trencats amb encenalls de foie mi cuit d'ànec 12,00 € 6,50 €

Dumplings de ceps amb vinagreta de soja 14,00 € 7,50 €

Raviolis d'escamarlans, amb puré de pastanaga i salsa de 13,50 €

gingebre, coco i llima

Pa de coca amb tomaquet 3,00 €



Peix Ració 1/2Ració

Tataki de tonyina vermella amb crosta de sèsam 14,00 € 7,50 €

i vinagreta de tomaquet i soja

Bacallà confitat amb crema de formatge Idiazabal i espinacs 16,50 €

a la catalana

Rap de mida (700 gr) a la brasa 19,00 €

"Zamburiñas" 16,00 €

Calamars a la planxa amb tomaquet, alls tendres i mango 14,00 €

Carns

Magret d'ànec amb salsa Cumquat 13,50 €

Entrecot de vaca vella 32,00 € kg

Carré de xai amb salsa de romaní 16,00 €

Steak tartar de vedella de Girona a les 3 mostasses 18,50 €

Secret de porc ibèric amb fruits vermells i virutes de parmesà 14,50 €

Melós de vedella amb xutney de  pinya i cacauet 14,00 €

Arròs i pastes 

Arrós cremós de Pals amb sèpia i gambes de Palamós 18,00 € p/p (min2)

Paella Mixta 14,00 € p/p (min2)

Fideuà amb sèpia, costella de porc ibèric i gambes de Palamós 15,00 €

Pa 1,50

Chef Santi Valls

         Apte per a celíacs sota  petició IVA inclòs


