
 
PER PICAR 

 

Ostres de Marennes al natural (u)   6,20 € 

Bunyols de bacallà (u)   3,30 € 

Croquetes de pollastre rostit (u)   3,00 € 

Filets “XL” d’anxova de L’Escala (6 p)   18,50 € 

Ensaladilla russa amb ventresca de tonyina  14,70 € 

Pernil ibèric  de gla  29,00 € 

Pa de coca amb tomàquet  4,50 € 

 

ARROSSOS  (25 m.) (mínim 2 persones) 
 

Fideuà de llagostins, sípia i all i oli   28,50 € pp   

Arròs Mariner de calamarsets  i vieires  34,90 € pp 

Arròs de colomí i ceps    31,00 € pp  

 

MENÚ TRADICIONAL 
 

Terrina de foie gras d’ànec feta a casa amb figues 

** 

Carpaccio de gambes de Palamós amb un toc de soja 

** 

Caneló Gaig amb crema de tòfona 

** 

Llobarro salvatge a la graella amb nyàmeres  

** 

Garrí desossat i cruixent amb maduixes 

o 

Colomí rostit amb bolets 

** 

La nostra crema catalana 

** 

Textures de xocolata 

 

 82,90 €  ( El menú serà servit a taula complerta )   

 
      Servei de pa i oli  (per persona)       3,50 € 

Avisi si no vol que sigui servit 

10% IVA inclòs 

 

 



 

ENTRANTS 

 
Terrina de foie gras d’ànec feta a casa amb briox   31,00 € 

Carpaccio de gamba amb un toc de soja   28,90 € 

Tàrtar duo de llobarro i tonyina amb juliana asiàtica   31,00 € 

Amanida de llagostins i mango   24,90 € 

                Full cruixent amb pebrots al foc i formatge de cabra   18,90 € 

Esqueixada de bacallà    21,00 € 

Macarrons del cardenal   17,50 € 

Canelons Gaig amb crema de tòfona    22,00 € 

 

PEIXOS 

 
Calamars a la romana i maionesa de llima  22,90 € 

Lluç a la nyoca (fruits secs) i nyoquis   27,00 € 

Vieires amb mongetes tendres i pernil ibèric   32,00 € 

Llom de bacallà amb emulsió i verduretes    28,00 € 

Suquet clàssic de rap   34,00 € 

Llobarro salvatge amb nyàmeres i cebetes  39,90 € 

 

CARNS 
 

Steak tàrtar, patates pont neuf i cremós de mostassa  28,00 € 

Tripa i cap-i-pota de vedella amb cigrons   20,50 € 

Fricandó amb moixerons i patata novella   23,00 € 

Peu de porc amb bolets  21,00 € 

Filet de bou i parmentier amb patata   32,00 € 

Garrí desossat i cruixent amb el seu suc i maduixes   28,50 € 

Colomí rostit amb bolets   37,00 € 

 


