C A R TA
PER PICAR I COMPARTIR
Patates braves dues salses

6,50 €

Assortiment de croquetes casolanes

7,50 €

- Croquetes Sa Palomera amb romesco (2 u)
- Croquetes de rostit de pollastre amb reducció del seu suc (2 u)
- Croquetes de porc ibèric amb confitura de tomàquet (2 u)
Coca de pebrots escalivats amb anxoves de l’Escala

11,50 €

Mini patates farcides de brandada de bacallà amb crema de llet i caviar
d’arengada

10,00 €

Medallons de foie micuit amb assortit de confitures

15,50 €

Encenalls de pernil d’engreix D.O. Guijuelo

16,50 €

Musclos a la brasa amanits amb oli de fum

9,50 €

Pop a la brasa amb Parmentier de la Vera

17,50 €

Calamars de potera a la romana

12,00 €

Cloïsses a la planxa

18,00 €

Enfilall de pollastre a l’estil oriental
Taula de formatges amb codonyat i fruits secs
Assortiment d’embotits casolans

8,50 €
10,50 €
9,50 €

PER COMENÇAR
Amanida verda: assortiment d’enciams, tomàquet, pastanaga, ceba
tendra i olives

7,50 €

Amanida tèbia: assortiment d’enciams, cirerols, topping de bacó, formatge de
cabra caramel·litzat i vinagreta de fruits secs

9,50 €

Tàrtar de tonyina vermella del Mediterrani

15,00 €

Graellada de verdures de temporada amb romesco

10,50 €

Canalons de rostit gratinats amb formatge emmental

8,00 €

Sopa de ceba amb ou i formatge al forn

8,00 €

Suplement de pa de coca. Ració a 1,75 €
Totes les verdures provenen de la Conca de la Tordera. Apostem pel comerç de proximitat

DE LA LLOTJA
Cim i tomba de rap amb cloïsses

24,50 €

Llenguado a la catalana

24,00 €

Bacallà confitat amb wok de verdures i salsa teriyaki

22,00 €

Graellada de peix de Blanes i marisc

42,00 €

Escamarlans a la planxa amb encenalls de llima

17,50 €

DE LA MUNTANYA
Entrecot de vedella de Girona a la brasa (350 gr.)

18,00 €

Costelles i mitjanes de xai de pagès a la brasa

16,00 €

Confit d’ànec a la taronja

14,00 €

Botifarra de la masia amb seques del Maresme

10,50 €

Fricandó de vedella amb bolets

13,50 €

Graellada de carn (pollastre, conill, botifarra, cansalada i xai)

16,50 €

* Les carns s’acompanyen de patata panadera i enfilall de verdures.

ARROSSOS
Paella mar i muntanya

14,50 €

Arròs de llamàntol (mínim 2 persones)

19,50 €

Arròs negre

14,50 €

Fideuà amb cloïsses

14,50 €

C A R TA D E P O S T R E S
Crema catalana amb carquinyolis

4,50 €

Flam de mató amb nous caramel·litzades

4,50 €

Menjar blanc amb fruits secs i salsa de mel de taronja

5,50 €

Copa de gelat de vainilla amb xocolata calenta

5,50 €

Sorbet de llimona al cava amb gelée de llima

4,50 €

Pomes al forn tèbies amb crema cremada

5,50 €

Brownie sobre sopa freda de xocolata blanca

6,50 €

Valencianet (suc de taronja amb gelat de vainilla regat amb cointreau)

5,50 €

Maduixes al pebre amb gelat de vainilla

6,50 €

Copa de iogurt amb melmelada de fruits vermells

4,50 €

Copa de gelats (vainilla, sorbet llimona, xocolata, maduixa, nata, caramel)

4,00 €

Fruita del temps (pinya, maduixes, pomes, meló)

4,00 €

Gelats variats

2,50 €

