PER PICAR I COMPARTIR

Ostres francesses mediterrànies Marinter Nº 2
Ostras francesas mediterráneas Marinter Nº 2
3,90€ / Unitat
Musclos a la brasa amb mahonesa de ponzu
i ﬂocs de tonyina seca
Mejillones a la brasa con mahonesa de pozu
y copos de atún seco
10,50€
Calamarçets fregits a l ‘andalusa
Chipirones fritos a la andaluza
14,50€
Croquetes de pollastre de corral
Croquetas de pollo de corral
8,40€ ( 6u. )
Croquetes de gamba de Blanes
Croquetas de gamba de Blanes
8,50€ ( 6u. )
Calamars a la romana amb salsa tàrtara
Calamares a la romana con salsa tártara
12,90€
Patates Braves
5,10€

PA AMB TOMÀQUET
SERVEI DE PÀ I OLI D’ OLIVA EXTRA VERGE
DISPOSEM DE PA SENSE GLUTEN (Avisar al inici del servei)

2,50€ Ració
1,50€ p.p.
1,80€ Ració

Amanida de mozarella artesana,
tomàquet del maresme i pesto genovès

ENTRANTS

Ensalada de mozarella artesana
tomate del maresme y pesto genovés
14,50€
Salmó marinat “Gravlaks” a l’escandinava
amb mostassa al anet
Salmón marinado “Gravlaks” a la escandinava
con mostaza al eneldo
15,50€
Carpaccio de “Picanha” semi curada de vaca vella
amb parmesà i caviar d’ oli arbequina
Carpaccio de “Picanha” semi curada de vaca vieja
con parmesano y caviar de aceite arbequina
15,50€
Ous a 63º amb sobrassada de Mallorca
i parmentier de patata
Huevos a 63º con sobrasada de Mallorca
y parmentier de patata
14,80€

PLATS PRINCIPALS

Gambes vermelles mitjanes
de la llotja de Blanes a la brasa
Gambas rojas medianas
de la lonja de Blanes a la brasa
26,50€ ( 8 a 10 unitats )
Graellada de peix i marisc amb 1/2 llamàntol
Parrilada de pescado y marisco con 1/2 bogavante
41,80€
Medallons de rap a la brasa
amb carbó d’ olives negres
Medallones de rape a la brasa
con carbón de aceitunas negras
20,10€
Suprema de lluç de palangre amb suc de piparres
basques, cogombre encurtits i anxoves
Suprema de merluza de palangre con zumo de piparras
vascas, pepino encurtido y anchoas
19,90€
Pollastre de pagès amb llagosta vermella
Pollo de granja con langosta roja
32,50€
Terrina de xai a baixa temperatura, amb iogurt especiat
i milfulles de patata
Terrina de cordero a baja temperatura, com yogurt
especiado y hojaldre de patata
20,90€

ARROSSOS
RECO. NENS

Arròs sec de llamàntol
Arroz de bogavante
25.00€
Arròs de peix i marisc
Arroz de pescado y marisco
19,90€
Arròs del senyoret
Arroz del señorito
25.00€
Fideus rossejats
“Fideua”
18.50€

Macarrons de l´avia

El clàssics amb carn i tomàquet

Macarrones de la abuela
los clàsicos con carne y tomate

7,50€

Croquetes de pollastre
Croquetas de pollo
Ració 8,40€ (6 unitats )
1,60€ unitat

Escalopa amb patates fregides
Escalopa con patatas fritas
9,95€

POSTRES

Coulant de xocolata 70% cacau
amb gelat de vainilla mexicana
Coulant de chocolate 70% cacao
con helado de vainilla mejicana
4,50€
Cromatisme verd, amb sorbet de poma, melò a la menta
i granissat de coctail margarita
Cromatismo verde, con sorbete de manzana, melón
a la menta y granizado de coctail margarita
5,00€
Pastis de formatge fresc amb fruits vermells
Pastel de queso fresco con frutos rojos
4,50€
Brownie de xocolata amb gelat de xocolata amb llet
Brownie de chocolate con helado de chocolate con leche
4,50€
Gelats i sorbets artesans
Helados y sorbetes artesanos
4,50€

