es nostres tapes
Pa torrat amb tomàquet, oli d’oliva verge extra i
pernil salat………...................................................7,50.Escalivada amb albergínia, ceba, pebrot i anxoves
sobre pa torrat.......................................................9,50.-

Popets guisats amb ceba…....……………………...….7,50.Patates braves………………………………………........4,90.Croquetes casolanes……………………………….....4,50.-

Anxoves amb carpaccio de tomàquet…..........…9,75.-

Truita de patates amb ceba………………...……......5,90.-

Musclos amb salsa marinera………………........….....5,90.-

Calamars a l’andalusa (enfarinats i

Chocos a l’andalusa........................................5,50.-

fregits).....................................................................7,50.-

Gambes l’all......................................................9,75.-

Tacs variats de botifarra..............................8,50.-

ntrants
Amanida d’escarola amb tonyina, bacallà, anxoves i
salsa Xató.............................................................5,50.Amanida tèbia amb formatge de cabra caramel·litzat
amb nous, codony i vinagreta de mel....................6,50.Espinacs a la catalana ( espinacs naturals, passes i
pinyons)………………......…..………...........................6,50.-

Mil fulles de verdures a la planxa amb
formatge de cabra...........................................8,50.Paella mixta de la casa (carn, peix i
marisc)….................................................................11,50.-

Caldós de llamàntol.....................................16,50.Sopa de peix…….……………………....….………........7,50.-

Carpaccio de carbassó
amb formatge parmesà................................6,50.-

Canelons casolans gratinats amb formatge farcits de
carn de vedella, porc i fetge de xai…………….........6.50.-

*Carxofes al caliu...........................................8,50.-

Ous estrellats amb patates i pernil
salat.…………………………….......…………………………..7,50.-

Saltejat de bolets de temporada................15,00.-

*Menú calçotada .......................................................................................................................35,00.*Ració de calçots amb salsa romesco..................................................................................14,50.(*Disponible segons temporada)

Si vostè té al·lèrgies o intolerància a algun tipus de aliment
consulti al nostre personal.

arns a la graella

Entrecot de vedella a la graella i amb
guarnició...............................................................14,50.-

Botifarra a la graella amb guarnició...........9.50.-

N

Mitjana de Girona a la graella amb
guarnició...............................................................18,00.-

½ Pollastre desossat a la graella amb
guarnició................................................………….......10,.50.½ Conill a la graella amb guarnició..........12,50.-

Salses per acompanyar , de bolets, rocafort o 3 pebres...........................2,75.-

N

Costelles de be a la graella amb all i oli i amb
guarnició ............................................................................11,00.-

arn guisada
Xai rostit al forn amb verdures.................14,50.-

Tripes i cap i pota guisades amb pernil i
cansalada..........................................................9,50.-

Peus de porc guisats i
gratinats amb formatge..............................10,50.-

Ragout de Cua de bou.................................12,50.-

eixos del dia
Salmó a la graella amb guarnició..................9,50.-

Sípia a la planxa amb guarnició.........….....12,90.-

Lluç a la planxa amb guarnició ….........……9,50.-

Bacallà al forn amb crema d’allioli...............12,50.-

Corbina a la planxa amb guarnició............12,50.-

N Guarnició; Chips de patates casolanes i verdures saltejades N

