
ENTRANTS 
 

Ostra al natural     4.50 € / un 

Ensaladilla russa amb ventresca     14.50 € 

Filet d’anxova de l’Escala i pa amb tomàquet 2.60 € 

Bunyol de bacallà  2.70 € 

 Croqueta de rostit  2.50€ 

Pernil Ibèric de gla  22.00 € 

Bunyols de cervellets i amanideta de cítrics  16.00 € 

Amanida de llagostins i emulsió de mango     21.00 € 

 Carpaccio de gamba de Palamós     25.50 € 

Macarrons del Cardenal     16.50 € 

Canelons d’en Gaig amb crema de tòfona     18.00 € 

 

 

PEIXOS 
 

Gamba de Palamós a la sal   9.00€ / un 

Calamars a la romana i maionesa de llima     19.00 € 

Vieires i carxofes rostides     25.50 € 

Lluç al all cremat i carbassó en tempura     24.50 € 

Bacallà amb samfaina     23.00 € 

Llobarro amb coca d’escalivats  i lleuger de patata ratte     29.00 € 

 

 

CARNS 
 

Guisat de tripa i cap i pota de vedella      18.00 € 

Steak tàrtar de bou , cremós de mostassa i patata  25.50 € 

Peus de porc estofats amb bolets      18.00 € 

Filet de bou, parmentier i patates pont-neuf      27.00 € 

Garrí cruixent i desossat amb fruits vermells i ceba      26.50 € 

 

 



ARROSSOS  (25 m.) 
 

Arròs mariner de gamba de Palamós    29.50 € 

Arròs de colomí i ceps      25.00 € 

 

MENU DE TASTETS 
 

Crema de verdures   

Ensaladilla russa amb ventresca      

Filet d’anxova de l’Escala i pa amb tomàquet   // Torradeta de sobrassada i mel 

Bunyol de bacallà /Croqueta de rostit/Calamar a la romana i maionesa de llima      

**** 

Lluç al all cremat i carbassó en tempura      

O 

Fricandó amb moixernons i parmentier 

** 

Lioneses amb nata i xocolata calenta 

 

45.00 €  

 

MENU TRADICIONAL 
 

Ostra de Marennes, aigua de mar i ponzu 

** 

Carpaccio de gamba de Palamós      

** 

Caneló d’en Gaig amb crema de tòfona 

** 

Llobarro amb coca d’escalivats 

** 

Garrí cruixent desossat amb fruits vermells i ceba 

** 

 La nostra crema catalana 

Macaron de xocolata 

 

72.00 € 

 

ELS NOSTRES MENUS ES SERVIRAN A TAULA COMPLERTA 

* Pa de coca amb tomàquet                     2.50 € 

      Servei de pa i entreteniments  (per persona)          3.50 € 

Avisi al seu cambrer si no vol que sigui servit 

10% IVA inclòs 


