
PER PICAR & 
COMPARTIR

FREGITS
els clàssics de sempre

ELS NOSTRES CRUS,
AMANIDES & OSTRES

DEL MAR A LA TAULA 
planxa i fregit

Torradeta d´anxova amb tomàquet    3,50  unitat
Brioix d´anxova amb mantega i foie    4,50  unitat
Torradeta de  sardina escabetxada amb cansalada i poma    3,50  unitat
Xips de patata amb brandada de bacallà, formatge i olivada    3,50  unitat
Carxofes saltejades amb vieires i pernil ibèric    15,50
Pop a la brasa amb ceba confitada, patata i pebre vermell    18,00
Coca d´oli d´oliva amb tomàquet de penjar    3,50

Croqueta de marisc    1,80  unitat
Croqueta de xipirons amb la seva tinta    1,80  unitat
Calamars fregits amb maionesa i romesco    6,50  tapa
Sardines marinades amb llimona i fregides    14,50
Calamarsets arrebossats    21,00
Calamars a la romana    19,00
La caixeta de fusta    17,00
(calamars a la romana, gambeta fregida, croqueta de marisc i peix fregit)

Tàrtar de gambes amb cacauet i mango    4,50  unitat
Ostra Gillardeau amb caviar d´oli, escuma de cava i yuzu    5,00  unitat
Tonyina marinada amb oli d´oliva i soja    3,00  unitat
Tomàquets amb vinagreta de mel i mostassa    11,50
Tàrtar de tonyina, caviar d´arengada fumada i alvocat    17,00
Tàrtar de salmó, alga nori, philadelphia i ous de truita    15,00

Llenguado    32,00
Rap rodanxes amb alls fregits    32,00
Rom o Turbot salvatde de mar    30,00

Peix de la llotja de la Mar d’Amunt fregit a la
manera dels pescadors del port    30,00

ARROSSOS
de la casa

Arròs a la marinera
23,00

Arròs caldós de Llamàntol
34,00

Arròs sec d’espardenyes 100 g

29,00
Arròs negre amb calamarsets i yuzu

19,00

MARISC
planxa i saltejat

Gambes mitjanes
35,00

Escamarlans mitjans
28,00

Escamarlanets saltejats amb
cansalada ibèrica

21,00
Navallles 7 peces

17,00
Cloïsses galleges

25,00

CARN & FOIE
Cristal.lí de crocant, foie, crispetes,

garnatxa i fruites del bosc
3,50 unitat

Canelons de pollastre de pagès amb
ceps, foie, suc del rostit i beixamel

14,00
Steak tàrtar de vaca madurada

24,50

Menú Producte Local    34,00
(per a taula completa)

Aperitiu 
3 tapes del dia 

Plat de temporada
Postre 

Beguda no inclosa

El menú s´elabora en funció de
productes de temporada 

SUGGERIMENTS

Albergínia farcida de marisc amb
allioli de mel

11,00
Sipiots saltats amb all i julivert

25,00
Vieires amb crema de nyàmeres,
reducció de xoriç i allioli de tinta

16,00
Suquet de clavellada amb

allioli negat
17,00

Sarsuela de rap, sípia,
gamba blanca i cloïses

30,00

IVA inclòs* Si us plau, ens comuniqui si vostè presenta alguna intolerància o al·lèrgia a algun producte


