
Servei de taula Un parament tradicional 

    Pa de pagès, tomàquets de penjar, alls i oli d’oliva d’Ullastrell    3,00 

Plats per picar Entreteniments de productes escollits 

           Anxoves de L’Escala 00 amb carpaccio de tomàquet   12,60 
           Terrina de fetge d’ànec amb melmelada de figues de El Papiol  16,50 
           Pernil de gla amb coca amb tomàquet      21,20 

    Croquetes fines de tòfona negra i de calamars (4+4)        9,00 
    Calamars de platja a la romana      14,00 

           Patates braves a la nostra manera         8,00 
    Xipirons de platja a l’andalusa      22,50 
 

Entrants Freds i calents 

 Amanida de tomàquet confitat, guacamole i llagostins   11,20 
 Carpaccio de vedella i alfàbrega amb galetes de parmesà  14,80 

   Fideuà de ceps i foie       10,50 
           Culant amb cremós de patata trufada i daus de foie   10,00 

 Rabassoles guisades amb fetge d’ànec i salsa de moscatell  24,00 
 Saltejat de favetes, pop i escopinyes     16,50 
 Brandada de bacallà amb xips de colors i mel trufada   12,00 

   Coca cruixent de verdures amb salmó fumat i crema de maracuià 12,80 
 Tàrtar de tonyina de Balfagó      12,50 

   
Arrossos Fets amb arròs bomba del Delta de l’Ebre 

           Paella del senyoret de peix i marisc      13,80 
           Paella de ànec i bolets       13,80 
           Paella d’espardenyes       24,50 
           Arròs negre amb sípia i carxofes      13,80 
           Arròs caldós de llamàntol (mínim dos persones)    19,50 
 
Peixos i marisc El peix de Blanes, les gambes de Palamós i el bacallà d’Islàndia 

   Peix del dia (a la brasa o al forn)      S / M 
           Morro de bacallà amb cremós d’all i oli i pebrots del piquillo  20,50 

   Morro de bacallà amb ous de guatlla i sobrassada ibèrica  20,50 
   Calamars de platja a la planxa amb enciam viu    16,80 

           Tonyina Toro de Balfagó a la brasa amb piquillos confitats  19,80 
 
Carns A la brasa, guisades o clàssiques 

           Filet de vedella de Girona a la brasa     22,50 
           “Chuletón” de bou de Zabaldica a la brasa                     40€/kg. 
           Espatlleta de cabrit a la brasa amb cremós de patata   28,00 
           Tàrtar de vedella a la nostra manera      22,50 
           Fetge d’ànec a la brasa amb compota de poma del Ciri   19,80 

   Cua de bou estofada amb fetge d’ànec i ceba perla   15,60 
 

10% iva no inclòs 
 Plats aptes per a celíacs - Tenim pa i cervesa sense gluten 

 

                     


