
EL MENÚ  TE’L FAS TÚ 
Combina’l com vulguis. Agafa el primer plat, el segon i les postres del menú que més t’agradi. 

Afegeix el suplement i a gaudir. Bon profit! 
 

   MENÚ BÀSIC 

     13.90€ 
         MENÚ EXECUTIU 

         19.90€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    El menú inclou aigua mineral i una beguda a escollir entre cervesa, refresc, vi blanc, negre, rosat o tèrbol 
 

    Per motius d’agilitat, no es pot pagar els comptes per separat.   Gràcies     

     SEGONS  

Calamars a l’andalusa 

Lluç arrebossat amb salsa de piquillos 

Peixet variat de Palamós fregit 

Sèpia a la planxa amb all i julivert 

Daus de tonyina amb soja i ceba confitada 

Carpaccio de vedella amb parmesà 

Hamburguesa vedella  200g amb ceba  

Rossejat de fideus amb secret i salsitxa 

Ous baixa temperatura patates i gules 

Botifarra de pagès amb patates o seques 

Pollastre farcit de prunes amb salseta 

Entrecot de vedella  225g 

 

       POSTRES  

Iogurt natural amb coulis de gerds 

Crema catalana 

Mousse del dia 

Tarta Santiago amb Meus Amores 

Mel i mató amb ametlles 

Gelats variats  

Arròs amb llet 

Flam d’ou amb nata 

Suplement 
+2,50€ 

Suplement 
+1,50€ 

      PRIMERS  

Amanida Caprese de tomàquet i mozzarella 

Gyozes de verdures i pollastre amb salsa 

Assortit de croquetes casolanes 

Crema d’espàrrecs marge amb ‘picatostes’ 

Patates braves de l’Unânime 

Sopa de caldo amb galets i pilotetes 

Pernil ibèric cuit a la gallega 

Wok d’arrós amb verdures i truita 

Tagliatella amb bolonyesa de carn 

Llenties estofades a l’estil de l’avia 

Brandada de bacallà amb torradetes 

Musclos al vapor 

 

              PRIMERS  

Timbal d’escalivada amb formatge i pernil 

Burrata amb canonges i maduixes 

Tàrtar de tonyina amb tomàquet i alvocat 

Ous a baixa temperatura, patates i gules 

Esqueixada de bacallà amb tomàquet i ceba 

Rossejat de fideus amb secret i salsitxa 

Carpaccio de vedella amb parmesà 

Raviolis  ceps i parmesà amb salsa tòfona 

Canelons de carn de l’àvia gratinats  

Carpaccio de pop amb oli, taperes i espelet 

Risotto de bacó i formatge 

Sopa de peix a l’estil de Palafrugell 

      SEGONS  

Bacallà d’Islàndia al gust 

Salmó noruec amb verduretes 

Calamars d’Arenys a la planxa o romana 

Tataki de tonyina amb sèsam i soja 

Tàrtar de filet de vedella  

Galtes de porc rostides al forn 

Peus de porc guisats amb bolets 

Melós de vedella amb parmentier 

Cua de bou guisada 

Txuletó de vedella +600g  Supl 3,50€  

Entrecot de vedella  350g 

Filet de vedella 

     POSTRES  

                        Coulant de xocolata 

NY Cheese Cake 

Brownie de xocolata amb nous 

Trufes casolanes de xocolata 

Crep de Nutella 

Tiramisú 

Tortellet de nata amb xocolata calenta 

Pastis borratxo amb gelat de vainilla 

Suplement 
+2,00€ 

MENÚ A MIDA 

... € 
 


