per picar
½ ració

La coca de vidre amb tomàquet

3,80 €

Anxoves del Cantàbric gran selecció

6u. 13,00 €

Llauna de musclos en escabetx

8,00 €

Llonganissa de Vic Casa Sendra

7,00 €

Pernil ibèric Serie Oro Gran Reserva

21,00 €

Les nostres patates braves

4,50 €

L’ensaladilla especial

4,50 €

NOTIFICAR

Paperina de carxofes cruixents (Només temporada)

6,80 €

Pop a la gallega bullit a casa

11,90 €

Calamars a la romana de l'àvia Maria

9,00 €

15,80 €

Cassoleta de gambes amb allada

14,00 €

Paperina de fritada

11,00 €

Ortigues de mar a l’andalusa

6u. 8,50 €

Saltejat de sipionets de costa

12,00 €

Les croquetes de rostit

1u. 1,80 €

Les croquetes de formatge de cabra i mel

1u. 1,80 €

Patates, flor de bolet i rovell d’ou escaldat

9,00 €

les amanides
De tomàquet de l’hort i anxoves del Cantàbric

16,00 €

De formatge de cabra, gerds, nous i fulles tendres

12,00 €

De carpaccio de bou, parmesà, foie i crumble de festucs

14,00 €

De pizza freda amb burrata, tomàquet, olives i pesto

13,00 €

els entrants
½ ració

Foie mi-cuit, melmelada de taronja, fruits secs i torrades

12,90 €

NOTIFICAR

Pop, patata i ceba confitada, rovell d’ou i oli de pebre vermell

12,50 €

Sopa cremosa de musclos amb arròs i entrebancs

10,00 €

Gyozas de carbassó, parmesà, llonganissa Sendra i espinacs

4u. 7,50 €

Saltejat de verdures amb bolets i pesto
Endívies en dues textures, gambes, idiazabal i avellanes

Per al·lèrgies i intoleràncies alimentàries consulteu i aviseu el nostre personal

8u. 13,00 €
9,00 €
12,00 €

les pastes i arrossos
½ ració

Raviolis farcits de foie amb crema de poma i escalopa de foie fresc

14,50 €

Canelons de rostit amb beixamel de tòfona

9,00 €

14,80 €
13,00 €

Fideus rossejats amb allioli a part
Temps d’espera 12 minuts

L’arròs d’en Peixet amb sípia, calamars i gamba vermella Mínim 2 persones

16,80 €

Temps d’espera 20 minuts

L’arròs de carxofes i sipionet (Només temporada) Mínim 2 persones

18,80 €

Temps d’espera 20 minuts

peixos
½ ració

Calamars de costa a la planxa

15,00 €

Saltejat de calamars, flor de bolet, ceba caramel·litzada i suc de rostit

15,00 €

Rap amb romesco de fruits secs

21,00 €

Tataki de tonyina a la nostra manera

12,00 €

Peix fresc del dia (turbot, gall de Sant Pere, besuc…)

20,50 €
s/mercat

Morro de bacallà amb mussolina de poma i sobrassada

17,00 €

carns
½ ració

Pollastre cruixent amb salsa de mostassa i mel

6,00 €

Magret d’ànec amb salsa de porto

10,00 €
16,50 €

El capipota de vedella

10,00 €

18,00 €

Filet de vedella escalopat, servit en planxa calenta

24,20 €

Filet de vedella a la planxa amb salsa al gust

22,00 €

Daus de filet de vedella amb foie
Steak tartare tallat a ganivet

NOTIFICAR

13,50 €

26,00 €

13,00 €

25,00 €

Txuletón de vaca gallega “Luismi”

45 €/kg

Peu de porc cruixent amb gambes i reducció de marisc

16,90 €

Per al·lèrgies i intoleràncies alimentàries consulteu i aviseu el nostre personal

