Coca del mossèn amb tomàquet, oli d’oliva verge
extra i pernil salat……….......................................6,50.Escalivada amb albergínia, ceba, pebrot i coca del
mossèn................ ................................................7,50.-

Popets guisats amb ceba…....……………………….4,50.Patates braves……………………………………….....4,90.Croquetes casolanes………………………………..3,50.-

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

Truita de patates amb ceba………………...……...4,90.-

Musclos amb salsa marinera………………........….....5,25.-

Calamars a l’andalusa (enfarinats i fregits)..............6,50.-

Calamars saltejats amb all i oli d’oliva verge
extra..................................................................…5,90.-

Calamars a la romana.... ...... ........................5,90.-

Escopinyes i musclos al vapor……………..…..8,50.-

Amanida d’escarola amb tonyina, bacallà, anxoves
y salsa Xató..........................................................5,50.Amanida tèbia amb formatge de cabra caramel·litzat
amb nous, codony i vinagreta de mel....................6,50.Espaguetis amb calamars espàrrecs i
espinacs.......... .....................................................6,50.Espinacs a la catalana ( espinacs naturals, passes i
pinyons)………………......…..………...........................6,50.Espàrrecs a la graella amb salsa Romesco....….7,50.Salmorejo cordovès amb ou i pernil salat ( pa, all,
oli, vinagre, tomàquet i sal) ………………..............5.50.Graellada de verdures amb carbassó , albergínia ,

blat de moro , ceba , pebrot , tomàquet , xampinyons ,
pastanaga , patata, espàrrecs verds i carbassa...12,00.(salsa romesco,

)

Carxofes al caliu (temporada)....................8,50.-

Crustacis

mol·luscs

lactics

Peix

Diòxid de sofre
i sulfits

Paté de foie amb torrades………………..........…9,50.Pernil ibèric (de gla) amb torrades i
tomàquet………………………………………….....………19.50.Assortiment de formatge(De cabra, ovella i
vaca)…… ……....………….......................................12,50.Assortiment d’embotits ibèrics.. .............11,50.Paella mixta de la casa (carn, peix i
marisc)…..................................................................9,50.-

Sopa de peix…….……………………....….………........7,50.Canelons casolans gratinats amb formatge farcits de
carn de vedella, porc i fetge de xai…………….........6.50.Ous estrellats amb patates palla i pernil
salat.…………………………….......…………………………..7,50.Ració de calçots(temporada)...................12,50.(salsa calçots,

Api

Grans de
Sesàm

Ous

Gluten

Fruits secs

Costelles de be a la graella amb all i oli i amb
guarnició de patates i carbassó (salsa..........).......9,75.-

½ Esquena de xai rostit al forn amb salsa d’all,
ceba, pastanaga, llorer i vi.......... ...........………....…15,00.-

Entrecot de vedella a la graella i amb guarnició de
patates i carbassó ……....…..…..........................12,50.-

½ Pollastre desossat a la graella amb guarnició de
patates i carbassó.................................... …………......8.50.-

Assortiment de botifarra a la graella amb xoriço

Magret d’ànec amb guarnició de patates i
carbassó...............………………………………......….......12.50.-

crioll, botifarra negra i llonganissa amb guarnició de
patates i carbassó....…... ......................................8.50.-

Mitjana de Girona a la graella amb guarnició de
patates i carbassó..….......................................15.00.-

Hamburguesa

de la casa de vedella i porc amb enciam,
formatge, ou, maionesa, pa de llavors i a la graella i amb
guarnició de patates fregides.. ............... ........................8,50.-

Peus de porc guisats amb pernil, ceba, all i salsa
de tomàquet......... ..........................…...........…8,50.-

½ Conill a la graella con guarnició de patates i
carbassó (la salsa.... .....)............................................9.50.-

Graellada de carn amb vedella, pollastre, xai,

Amb salses de bolets o rocafort o a les 3
pebres.........................................................................2,75.-

botifarra i conill amb guarnició de patates i
carbassó............................................................15.50.-

Salmó a la graella amb guarnició de patata bullida i
carbassó a la planxa................................... …………....9,50.-

Sípia a la planxa amb bolets i verdures i salsa de
reducció de vi negre................................................ ....9.50.-

Lluç a la planxa amb guarnició de patata bullida i
carbassó…....................................................………9.50.-

Llenguado a la planxa amb guarnició de patata
bullida i carbassó................................................. ...…15.00.-

Tonyina a la planxa amb guarnició de patata bullida i
carbassó............................................................. ……......9.50.-

Bacallà amb samfaina (pebrot, ceba, albergínia,
carbassó i tomàquet)....... …………….....…….......….14.90.-

Filet de llobarro a la planxa amb guarnició de
patata bullida i carbassó.............................15.50.-

Margarida..... ....................………………….....….6.50.(Tomàquet, mozzarella, orenga)

Prosciutto......... ........... .................................8.25.(Tomàquet, mozzarella, orenga, pernil dolç)

Quatre formatges........ ...................................8.90.(tomàquet, mozzarella, orenga, parmesà, rocafort,
manxec)

Quatre estacions... ................ ........................8.90.(Tomàquet, mozzarella, orenga, bacon, xoriço, pernil
dolç, xampinyons)

De la casa.........................................................9.50.(tomàquet, mozzarella, orenga, tonyina, pebrot
vermell, ceba, tomàquet natural)

