
GAMBES a la sal ( 4 uni. )
CROQUETES de marisc ( 8 uni )
TRUITA oberta de gambetes, pinyons
“ CALLOS “ amb molt de morro i suau toc picant
Pota de POP amb parmantier de patata i oli de pebre vermell
CALAMARS frescos a la andalusa
OUS trencats a escollir amb:  foie a la plancha  o pernil
MUSCLOS al carbó del Josper
CLOÏSSES amb all
BRAVES “ Las Botas “
CARGOLS  a la llauna amb sal i pebre
broqueta de LLAGOSTINS amb cruxent de “ kikos “ i salsa tàrtara ( 8 uni. )
CROQUETES  meloses de pernil ( 10 uni. )
BUNYOLS de bacallà ( 10 uni. )
“ FRITS “ de la casa: gambes, xipirons i llangueta
PERNIL ibéric tallat a mà amb els seus airbags
TARRINA de foie micuit i encenalls amb les seves melmelades
CERVELLS a la romana amb salsa de pebre

AMANIDA verda amb vinagreta de pipes
CANELÒ de carbassó amb “ ensaladilla rusa “
Variat de TOMÀQUETS Bio amb ceba tendra i tonyina
PASTA DE FULL amb pebrot, esberginia escalivada amb sardina
“ GAZPACHO “
Carpaccio de GAMBA vermella
PASTA FRESCA amb cabra de mar

PAELLA clàssica de peix i marisc
Arròs de VERDURETES  de temporada
PAELLA de xipirons amb carpaccio de gamba vermella
ARRÒS NEGRE amb sèpia
Arròs caldos de LLAMENTÒL - 1 peça -
FIDEUÁ marinera amb cloïsses
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Arrossos

Comencem ...

Per Compartir

Avis a les persones amb al·lègies e intolerancies, consulti amb el nostre  personal.

Aquest establiment té a la disposció dels clientes, informació dels plats que ofereix.
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