PER COMENÇAR
COMENÇAR
COMENÇAR …
…Unes braves

05,90 €

Les croquetes de rostit

0

8,00 €

Croquetes de sípia en la seva tinta i pebrot verd

9,00 €

Croquetes de trompetes de la mort i moniato

8,00 €

Crispells de bacallà

9,00 €

Gambetes de Blanes saltades

19,80 €

Garotes gratinades

14,00 €

Espatlla ibèrica i pa de coca amb tomàquet

17,00 €

Ració de pa de coca amb tomàquet i oli salvatge Millàs

0

2,70 €

ENTRANTS
Amanida conca del Tordera

09,00 €

Amanida de tomàquet cor de bou, mozzarela i oli d’alfàbrega

11,50 €

Amanida Cèsar amb pollastre, formatge parmesà, pa torrat

11,50 €

Saltat de verdures amb mirin i sèsam

11,00 €

Calamars a la nostra romana

16,00 €

Xipirons a l’andalusa

12,50 €

Musclos de roca al vapor, a la brasa o amb tomàquet, all i julivert

11,50 €

Cloïsses saltades amb all i julivert

12,70 €

Vegetarià i vegà

Va d´arròs i fideus

Paella marinera

18,50 € p.p.

Paella a la brasa

18,50 € p.p.

L’arròs negre

18,50 € p.p.

Fideuà de pescadors

18,50 € p.p.

Arròs a la llauna amb llamàntol

24,00 € p.p.

Paella vegana / vegetariana

18,00 € p.p.

Tots els plats són per a un mínim de dues persones
Vegetarià i vegà

… de peix
Rap a l’estil NUI Beach

19,00 €

Orada a la brasa o a l’espatlla

18,00 €

Suprema de salmó brassejat en fusta de roure

17,00 €

Pop Pop a la brasa amb patates aixafades, oli d’oliva i pebre vermell

19,00 €

Cala
Cala

… de carn
Entrecot de vedella “bencriada” D.O. Girona de 400 grs.

19,00 €

Burger de quinoa i llenties, mill, soja i curri a la brasa

12,00 €

Costelles de xai de ramat “BONXAI” del Plà de l’Estany

18,00 €

Magret d’ànec marinat amb soja i cítrics a la brasa

17,00 €

Vegetarià i vegà

PER A LA MAINADA
Canelons amb beixamel i gratinats amb formatge
8,00 €
Pasta fresca a la bolognesa
8,00 €
Croquetes de rostit (4 unitats amb guarnició a escollir)
8,00 €
Pit de pollastre arrebossat
9,50 €
Hamburguesa de vedella
9,50 €
Hi podeu afegir amanida o patates fregides o verdures a la brasa

Postres
Coulant de xocolata blanca i gelat de xocolata negra
Caprici de xocolata blanca i praliné
Pa amb xocolata, caviar d’oli i sal
Mousse freda de caramel
Mousse freda de mandarina imperial
Pastisset de te verd, coco, maracuià i mousse de yuzu

5,90 €
5,90 €
5,90 €
5.90 €
5,90 €
5,90 €

Amanida de fruites amb infusió d’herballuïsa
Crema catalana

5,90 €
5,90 €

Selecció de gelats artesans
Quefir amb pera confitada
Cítrics i gerds
Pastís Sacher
Vainilla mexicana
Ametlla torrada amb turró de Xixona

4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Licors Recomanats
Gramona vi de gel Gewürztraminer (D.O. Penedès)
Dolç Mataró AA (D.O. Alella)
Floralis Moscatell de Torres (D.O. Penedès)

3,50 €
3,30 €
2,30 €

Preus amb IVA inclòs

Reglament (EU) Nº 1169/2011
A causa dels processos d’elaboració dels nostres plats, no és possible excloure la presència accidental d’alèrgens

