
MENÚ MIGDIA
Laborables

Entrants
Sopa de peix

Amanida de l'horta

Musclos al vapor o a la brasa

Amanida de tonyina

Segons
Paella amb marisc de la costa catalana

Peix BLAU del dia amb guarnició

Xurrasco a la graella amb patates fregides

Fideuada amb marisc de la costa catalana
Si ets celíac, demana-la sense gluten!

Entrecot a la graella amb patates fregides (+ 4 )

Peix BLANC del dia amb guarnició (+ 2 )

Beguda
1 copa de ví de la casa / 1 aigua 500 ml / 1 refresc / 1 estrella damm

Postres
Crema catalana / Pinya a la graella amb mel i canyella / Gelat / Sorbet de llimona / Iogurt

Maduixes a la brasa (+ 1 )

15
Inclou: Pa, Cafè

Crustacis Gluten Lactis Mol·luscs Peix Sèsam
IVA inclòs



MENÚ MIGDIA
Cap de Setmana i Festius

Entrants
Sopa de peix

Amanida de l'horta

Musclos al vapor o a la brasa

Amanida de tonyina

Verduretes al Wok

Segons
Paella amb marisc de la costa catalana

Peix del dia amb patates panadera i verduretes al wok

Xurrasco a la graella amb patates fregides

Fideuada amb marisc de la costa catalana
Si ets celíac, demana-la sense gluten!

Beguda
1 copa de ví de la casa / 1 aigua 500 ml / 1 refresc / 1 estrella damm

Postres
Crema catalana / Pinya a la graella amb mel i canyella / Gelat / Sorbet de

llimona / Iogurt / Maduixes a la brasa

22
Inclou: Pa, Cafè

Crustacis Gluten Mol·luscs Peix Sèsam
IVA inclòs



Menú degustació
Selecció de plats en format de petites porcions

Degustació
Anxova de l'Escala

Carpaccio de gamba vermella

Croqueta de peix salvatge

Pota de pop a la brasa

Peix de llotja a la brasa

Postres
Maduixes a la brasa

Qualsevol postres de la carta

Ce�er
a escollir:

Raventós d'Alella Pansa Blanca - D.O. Alella

Parxet Brut Reserva - D.O. Cava

34
Crustacis Lactis Mol·luscs Peix

cafè inclòs



Menú Grae�ada
Selecció de peix i marisc

Per començar

Sonsos

Musclos a la Brasa

Per seguir

Pop a la graella amb parmentier de patata

Peix de llotja a la brasa

Per acabar

Gamba vermella a la sal

Escamarlans mitjans saltats amb all i julivert

Llamàntol a la graella

Postres

Qualsevol postres de la carta

110

Crustacis Mol·luscs Peix

PREU PER A 2 PERSONES

cafè inclòs

- beguda no inclosa -


