ENTRANTS FREDS
1. Tàrtar de tonyina amb tomàquet Raf (*)

10.00€

2. Amanida d'alvocat amb perles de mozzarella,
tomàquet cherry i limoneta de coriandre

9.50€

3. Ceviche de xampinyons

7,50€

4. Carpaccio de pop amb la seva amanida fresca i sal rosa (*)

10.00€

5. Pernil ibèric amb pa de vidre i tomàquet

15.50€

6. Gaspatxo d'alvocat amb ou de guatlla, cogombre i crostons (*)

9.50€

7. Amanida de vieires amb maionesa al romaní

12,50 €

8. Ceviche de reig (*)

10.00€

9. Carpaccio de pinya amb salmó marinat, ruca i mòdena

9.50€

ENTRANTS CALENTS
10. Carxofes saltejades amb llagostins a l'all (*)

9,50€

11. Cloïsses al cava amb alls tendres (*)

9,50€

12. Verdures a la brasa amb salsa romesco

7,50€

13. Calamarsons a la planxa amb ceba caramel·litzada
i patates al vapor (*)

10.00€

14. Musclos al gingebre a la papillota

9,50€

15. Gírgoles saltejades amb alls tendres i espàrrecs

8.50€

16. Sonsos a l'andalusa (*)

17.00€

IVA Inclòs.

PEIX I MARISC
17. Sèpia amb salsa d'arròs negre

11,50€

18. Tataki de tonyina amb espàrrecs, wakame i oli de gingebre (*)

15.50€

19. Turbot amb puré de moniato al curri

14,00€

20. Rap a la brasa (*)

13,50 €

21. Gamba Roja Sal (8 unitats)

21,00€

22. Reig a la planxa amb salsa de mango i patata

18.00€

23. Bacallà gratinat amb "allioli" a l'all negre (*)

14.00€

24. Pop a la brasa amb oli de pebre vermell de la Vera (*)

13.50€

25. Peix del dia

s/m

CARNS
26. Filet de vedella (brasa) amb salsa de porto i Bimi

19.00€

27. Mitjana (800gr) Brasa amb patates deluxe i tomàquets cherry

19,00€

28. Espatlla de xai a baixa temperatura
amb "Fesols de Santa Pau" aromatitzat a l'all julivert (**)

19.00€

29. Presa Ibèrica amb salsa de taronja i saltat de patata i espàrrecs

14,00€

30. Magret d'ànec amb xips de colors i salsa de fruits del bosc

14.00€

31. Picantó farcit a la catalana (espinacs, pinyons, panses)

13,00€

32. Costelles ibèriques a la brasa
amb chimichurri xilè semipicante i patates “Caliu”

14.00€

IVA Inclòs.

ARROSSOS
33. PAELLA “Garbí”

12,00€

34. Arròs negre amb calamars, pèsols i allioli

12,00€

35. Arròs amb Llamàntol (**)

18,00€

36. Paella vegetariana

10,00€

37. Paella “Mar i Muntanya”

13.00€

38. Fideuà Mediterrània

11.00€

POSTRES
39. Assortiment de gelats

5,50€

40. Sopa de síndria amb gelat de menta

5,50€

41. TIRAMISÚ

5,50€

42. Crema catalana amb pinyons garapinyats

5,50€

43. Pastís de la casa

5,50€

44. Fruita tropical amb almívar de "MALIBU"

5,50€

IVA Inclòs.

