ENTRANTS

CARNS I PEIXOS
1/2
Ració
Preu €

Amanida de maduixes del maresme
amb encenalls de foie i vinagreta
d'alfàbrega

Preu €

11,50

Daus de filet de vedella amb
reducció de Porto i gratén de
patates

12,90

Amanida de cor de bou amb ceba
tendre i ventresca de tonyina en
escabetx casolà

12,00

"Palet" de tataki de tonyina vermella
amb salsa ponzu i sèsam

12,60

Ous trencats amb patates fregides de
Mataró i encenalls de pernil ibèric

9,90

Timbal de bacallà , ceba confitada i
patata; gratinat amb allioli suau

11,90

Canelons de verdures de l'horta del
maresme i formatge de cabra amb
tomàquet concasée

11,50

Casoleta de cua de bou a la
Cordobesa amb patates estofades

13,20

Raviolis de Gambes farcits de ceps
amb reducció de Pedro Ximenes i ceba 14,00
caramel·litzada (4ut)

Hamburguesa de filet de bou feta a
casa amb foie mi-cuit, compota de
poma, pa de sèsam i patates palla

9,50

Pop "a feira" amb les seves patates i
pebre vermella

13,80

Wok d´ànec amb verdures, soja,
arròs salvatge i ajonjolí

9,00

Yin Yang de tàrtars de salmó i tonyina
amb ruca i torradetes

11,90

ARROSSOS

PER PICAR

(minim 2 pers) també per emportar

Preu €

Paella de marisc

16,90

Arròs de colomí i poma (mai has tastat
18,00
un de tan bo)
Fideuà de l'Hort amb peix i marisc
Arròs negre a la cassola amb sèpia i
cloïsses
Arròs melòs de botifarra cabrilenca
(nou)
Arròs caldós de llamàntol

15,50
15,00
16,50
19,90

MENÚ D’ARRÒS

Preu €
Morter de patates amb allioli de
poma i salsa brava

6,00

Croquetes premium d'Idiazabal i
codony amb sofregit de tomàquet
(6ut.)
Tempura de carabassó, carxofa i
albergínia amb mel
Olla de musclos Gallecs a l’aroma
d’herbes
Paperina de calamars del país a la
romana
Gambes al "ajillo" (6 ut.)
Cistella de Bunyols de Bacallà amb
llàgrima d'allioli
de
codony (5ut)

9,50
6,20
6,00
10,50
15,00
11,00

(Mínim 2 pers. Un primer a escollir per pers)

Amanida de l’ hort, Musclos al vapor,
Braves o Calamars a la Romana

***
Fideuà, Arròs Negre
Paella de Marisc
- Caldós amb Llamàntol supl 10.-€

o

Les nostres patates en línia farcides
de salsa brava i un toc d'allioli (5ut)

7,50

Terrina de foie mi-cuit amb
torradetes i melmelada
figues

10,90

de

***
Crema Catalana, xarrup de llimona
o pastís tatín
Pa i aigua
Preu per persona 25€

Servei de pa

1,95

