
 
  TAPES CLASIQUES 
  Patates braves a la planxa amb la nostra salseta    6,90€ 
  Xips de carxofa         6,90€ 
  Alberginia arrebosada amb mel de Galicia     6,90€ 
  Pebrots de Padrón         6,90€ 
   
  Daus de formatge brie amb fruits vermells confitats   8,90€ 
  Cruixents de pit de pollastre       8,90€ 
  Bunyols de bacallà  casolans       7,90€ 
  Brandada de bacallà amb torradetes      7,90€ 
 
  Croqueta casolana de rostit, pernil ibèric, cabrales o bolets    uni 1,40€ 
  Aletes de pollastre cruixents amb salsa BBQ    8,90€  
  Bacallà arrebossat amb romesco      8,90€ 
  Mini burguers amb formatge i ceba   4 uni             11,90€ 

 
Provolone amb ceba confitada i xistorra     9,90€ 
Founde de formatges amb melmelades     8,90€ 
Pernil ibèric cuit a la gallega       8,90€ 

  Pernil ibèric d'enceball tallat a màquina   100g            13,90€ 
 
 

     
  TAPES DEL MAR 
  Calamar a l'andalussa                11,90€ 
  Txocos de sípia                 11,90€ 
  Xipironets arrebossats                11,90€ 
  Calamar a la romana                11,90€ 
   
  Dauets de bacallà arrebossats                 9,90€ 
  Bolandeires gallegues amb ceba confitada   9 uni            14,90€ 
  Gambes a l'allet amb un tóc de bitxo              12,90€ 
  Musclos al vapor         8,90€ 
 
  Pop a la gallega amb 'cachelos'               14,90€ 
  Pota de pop brassejada amb parmentier de patata           14,90€ 
   

Tallarines de Tarragona                11,90€ 
  Navalles a la planxa                11,90€ 
  Escamarlanets saltats                12,90€ 
 
   



   
AMANIDES 

  Amanida de burrata amb maduixes i vinagre balsàmic   9,90€ 
  Amanida tèbia de formatge de cabra amb fruits secs i maduixa 9,90€ 
  Esqueixada de bacallà amb tomàquet, ceba tendra i olivada          11,90€ 

 
Amanida de contrastos amb pernil ibèric             11,90€ 

  Amanida Capresse amb mozzarel·la, tomàquet, olives i alfabrega 9,90€ 
  Xatonada a l’estil de Vilanova amb bacallà, tonyina i anxoves          12,90€ 
   
 
 

  CARPACCIO 
  Carpaccio de filet de bou amb encenalls de parmesà           12,90€ 

Carpaccio de pop amb oli, espelet i taperes             12,90€ 
   
 
 

  TARTAR 
  Tartar de filet de bou amb patates fegides             12,90€ 
  Tartar de tonyina amb alvocat, tomàquet cassé, soja i sèsam            12,90€ 
   

Tartar de salmó noruec amb alvocat, tòmaquet i oli d'anet          12,90€ 
  Tartar de bacallà amb ceba tendra, tomàquet i olivada           12,90€ 
 
 
 

  TATAKI 
  Tataki de filet de bou soasado amb tòfona negra            12,90€ 
  Tataki de tonyina yellow fin amb sèsam i soja            12,90€ 
  Tataki de salmó noruec flambejat amb llet de coco i mango          12,90€ 
 
 
 

  CEVICHE 
  Ceviche de gambes amb dauets de mango             14,90€ 
  Ceviche de vieires sobre un llit d’alvocat             14,90€ 
 
 
 

  OSTRES 
  Ostra de Normandia  nº2       2,90€ 
  Ostres de Normandia  nº2    6 uni.              15,00€ 
 



  ENTRANTS 
  Crema del día    [Carbassó, verdures, espàrrecs, bolets, etc]   7,90€ 
  Sopa de peix a l’estil de Palafrugell      8,90€ 
  Sopa de caldo amb galets i pilotetes      7,90€  
  Timbal d'escalivada amb formatge de cabra i pernil ibèric          10,90€ 

 
  Canelons de carn de l'avia       9,90€ 

Rossejat de fideus del dia                 9,90€ 
  Raviolis farcits de ceps i formatge amb crema de tòfona negra          10,90€ 
  Rotllets de carbassó farcits de formatge amb parmesà i tòfona  8,90€ 
   

Pasta del dia         9,90€ 
  Wok d'arròs amb verdures, xampinyons i bacó    9,90€ 
  Wok de tallarines amb verduretes, xampinyons i gambes          11,90€ 
  Risotto del dia                 10,90€ 
 

Ous ferrats o a baixa temperatura amb patates fregides i xistorra, 
pernil ibèric, bacó o bolonyesa de carn             11,90€ 

     
  
 

  PEIXOS   

  Bacallà d'Islandia confitat amb allets              12,90€ 
  Bacallà fregit amb salsa a escollir              12,90€ 
  Llom de salmó noruec amb verduretes             13,90€ 
  
   Peixet fresc variat de Palamós fregit      8,90€ 
  Sèpia a la planxa amb all i julivert              12,90€ 
  Calamars d'Arenys a la planxa               12,90€ 
 
  Daus de tonyina amb ceba confitada i salsa de soja           12,90€ 
  Lluç fresc de pinxo a la planxa               11,90€ 
  Rap a la planxa o a la marinera               14,90€ 
   
 

  

  CARNS BRASEJADES 
Hamburguesa de vedella  200g  amb patates    7,90€ 
Botifarra de pagès amb seques       9,90€  
 
Entrecot de vedella  +350g               13,90€ 

  Xuletó se vedella  +600g                  21,00€ 
  Filet de vedella                 16,90€ 

 



  
  CARNS GUISADES 

Mandonguilles guisades amb sèpia      9,90€ 
  Conill ecològic a l'allet        9,90€ 
  Fricando de vedella amb bolets              10,90€  
  Secret ibèric amb salsa de mostassa antiga             11,90€ 
  
              
  Peus de porc guisats amb bolets              11,90€ 
  Galtes de porc ibèric al forn               11,90€ 
  Cuixetes de pollastre rostides al forn      9,90€ 
 
 
  Melós de vedella guisat a baixa temperatura            12,90€ 
  'Rabo de toro' guisat amb parmentier de patata            14,90€ 
  Cuixa de cabrit al forn                16,90€ 
  Espatlla de xai a baixa temperatura              15,90€ 
   
 
 
 
 
 

  LES POSTRES 
Mel i mató amb dauets d'ametlla      3,70€ 
Arròs amb llet         3,70€ 
Iogurt amb coulis de gerds       3,70€ 
Flam d'ou amb nata        3,70€  
Crema catalana         3,70€ 
 
 
Tarta santiago amb Meus Amores      3,70€ 
Gelats de vainilla, xocolata, festuc, coco, maduixa o llimona  3,70€ 

  Coulant de xocolata amb gelat de vainilla     4,90€ 
Crep de Nutella         4,90€ 
Brownie de xocolata i nous amb gelat de vainilla    4,90€ 
 
 
Pastis borratxo amb gelat de vainilla i coulis de gerds   4,90€ 
Trufes de xocolata casolanes       4,90€ 
NY  Chesse Cake         5,80€ 
Tiramisu           5,80€ 
Tortellet de nata amb xocolata calenta     5,80€ 


