
1% IGI NO INCLOS 

SUGERENCIAS DEL CHEF

Hamburguesa d'Angus amb pa de cereals, tomàquets cirerols i foie 18,95
Hamburguesa de Angus con pan de cereales, tomate cherry  y foie    

Hamburguesa de vaca vella madurada amb ceba confitada, ou poche i tòfona 17,95
Hamburguesa de vaca vieja madurada con cebolla confitada, huevo poche y trufa   

Anxoves de l'Escala                                                                      11,95
Anchoas de la Escala

Verdures a la planxa amb salsa romesco 10,95
Verduras a la plancha con salsa romesco

Pop a la brasa sobre parmentier de patata i pimentó de la Vera 26,95
Pulpo a la brasa sobre parmentier de patata y pimentón de la Vera

Llamàntol Pacìfic amb patates fregides i ou ferrat a l'estil de Formentera 45,95
Bogavante Pacifico con patatas fritas y huevo frito al estilo de Formentera

Llamàntol Nacional amb patates fregides i ou ferrat a l'estil de Formentera 84,95
Bogavante Nacional con patatas fritas y huevo frito al estilo de Formentera

Caldereta de llagosta 46,95
Caldereta de langosta

Tàrtar de salmó amb alvocat i poma verda                                                               21,95
Tartar de salmón con aguacate y manzana verde

Fideuà Mediterrània  21,95
Fideua Mediterránea 

Foie farcit de poma al forn caramel·litzada amb Porto anís i canyella 25,95
Foie relleno de manzana al horno caramelizada con Oporto anís y canela   

SUGGERIMENTS DEL XEF



1% IGI NO INCLOS 

ENSALADAS

Amanida de	Llamàntol a la vinagreta de salmó fumat i cítrics (15min)  30,95

Ensalada de	Bogavante a la vinagreta de Salmon ahumado y cítricos (15min)				                           
Amanida de formatge de cabra amb encenalls de bacó, fruits secs i poma 13,95

Ensalada de queso de cabra con virutas de bacón, frutos secos y manzana             

NUESTROS IBÉRICOS

Pernil de glà gran reserva Fisan tallat a mà 	amb pa de vidre         28,95
Jamón de Jabugo Gran Reserva Fisan cortado a mano con pan de cristal                        
½ Pernil de glà gran reserva Fisan tallat a mà	amb pa de vidre         18,95
½ Jamón de Jabugo Gran Reserva Fisan cortado a mano con pan de cristal                        
Pernil ibèric gran reserva Fisan tallat a màquina amb pa de pagès amb tomàquet 17,95
Jamón ibérico gran reserva Fisan cortado a máquina con pan tostado con tomate
Llom ibèric de glà amb pa de vidre 28,95
Lomo ibérico con pan de cristal y tomate                                                                         
½ Llom ibèric de glà amb pa de vidre 18,95
½  Lomo ibérico con pan de cristal y tomate
Assortiment d'embotits ibèrics amb denominació d'origen Guijuelo amb pa de vidre 22,95
Surtido de ibéricos con denominación de origen Guijuelo con pan de cristal                  
Formatge d’ovella semi curat 8,95
Queso de oveja semi curado
Formatge d’ovella curat 12,95
Queso de oveja curado
*Ració de pa de vidre amb tomàquet 3,50
*Ración de pan de cristal con tomate
*Ració de pa de pagès torrat amb tomàquet 2,95
*Ración de pan de payés tostado con tomate

PARA COMPARTIR

Carpaccio de filet de bou amb encenalls de Granna Padano amb oli de tòfona   17,95
Carpaccio de filete de buey con virutas de Granna Padano y aceite de trufa                    
Llauna de cargols de Lleida                                                                                              18,95
Caracoles de Lérida a la llauna
Salmó Noruec fumat amb torrades                                                                           15,95
Salmón Noruego ahumado con tostadas
Foie d'ànec “mi-cuit” casolà amb torradetes de panses                                                                     22,95
Foie de pato "mi-cuit" casero con tostadas de pasas
Foie "poêlé" amb figues a la reducció de Pedro Ximenez                                                  32,95
Foie "poêlé" con higos a la reducción de Pedro Ximénez
Ous trencats amb pernil de glà i tòfona  18,95
Huevos rotos con jamón de jabugo y trufa
Ous trencats amb oli de tòfona i foie	poêlé	 23,95
Huevos rotos con aceite de trufa y foie poêlé

AMANIDES

ELS NOSTRES IBÈRICS

PER COMPARTIR



1% IGI NO INCLOS 

NUESTRAS SOPAS

Sopa de peix i marisc                                                                                                          10,95
Sopa de pescado y marisco
Sopa de ceba gratinada amb rovell d'ou                                                                               9,95
Sopa de cebolla gratinada con yema de huevo

PASTA 

Canelons gratinats a l'estil de l'Àvia                                                                                    9,95
Canelones gratinados al estilo de la abuela
Tagliatele "fruti di mare"                                                                                                    14,95
Tagliatele "fruti di mare"                                                                                                    

LOS ARROCES

Paella de marisc 21,95
Paella de marisco 
Paella de mixta 21,95
Paella de mixta
Arròs negre amb sípia a la seva tinta 24,95
Arroz con sepia en su tinta
Arròs caldós de pollastre al curri 19,95
Arroz caldoso de pollo al curri
Arròs caldós amb bolets i foie d'ànec 24,95
Arroz caldoso con setas y foie de pato
Arròs caldós amb llamàntol 29,95
Arroz caldoso con bogavante
Arròs caldós amb cloïsses i rap 29,95
Arroz caldoso con almejas y rape
Arròs caldós de marisc 23,95
Arroz caldoso de marisco

DEPOSIT DE 20€ PER AGAFAR LA PAELLA  - SENSE DIPOSIT EMPLATAT AMB BANDEJA

EL MARISCO
Ostra Francesa (Unitat) 3,95
Ostra Francesa
Ostra Gallega (Unitat) 4,95
Ostra Gallega 
Bou de Mar 29,95
Buey de mar
Llamàntol del Pacífic 36,95
Bogavante del Pacífico
Llamàntol del Cantàbric 69,95
Bogavante del Cantábrico

EL MARISC

LES NOSTRES SOPES

ELS ARROSSOS

PASTA 



1% IGI NO INCLOS 

LOS PESCADOS

Filet de llobarro a l'estil de Donosti 24,95
Filete de lubina al estilo Donosti
Cassoleta de rap i llagosta amb faves a la basca 35,95
Cazuelita de rape y langosta con habitas a la vasca
Daus de rap negre amb gambetes i calamars 25,95
Dados de rape negro con gambitas y calamares
Lluç a l'estil del Xef (Salsa d'espàrrecs, cloïsses i llagostins) 22,95
Merluza al estilo del Chef (Salsa de espárragos, almejas y langostinos)
Dorada al forn o a la sal ( 25min ) 21,95
Dorada al horno o a la sal
Suquet de mero 29,95
Suquet de mero
Filet de turbot rostit amb tomàquet fresc i cloïsses 24,95
Filete de rodaballo asado con tomate fresco y almejas
Supremes de salmó al cava amb ametlles i estragó 19,95
Supremas de salmón al cava con almendras y estragón
Llumet de bacallà a l'olivada 20,95
Lomito de bacalao a la olivada

NUESTRA CARNE

Steak tartar 34,95
Steak tartar
Garrí al forn 24,95
Cochinillo al horno
Cabrit al forn 25,95
Cabrito al horno
Perdiu estofada amb crema de bolets 17,95
Perdiz estofada a la crema de setas

ELS PEIXOS

LA NOSTRA CARN



1% IGI NO INCLOS 

NUESTRAS TOSTADAS

Torrada d'escalivada, anxoves i formatge de cabra 9,95
Tostada de escalivada, anchoas y queso de cabra
Torrada de sobrassada ibèrica i formatge Holandès 8,95
Tostada de sobrasada ibérica y queso Holandés

LAS DE SIEMPRE

Xampinyons a l'allada 6,95
Champiñones al ajillo
Mandonguilles casolanes 4,95
Albondigas caseras
Ronyons de vedella al Xerès 4,95
Riñones de ternera al Jerez
Xoricets fregits en el seu suc 2,95
Choricitos fritos en su jugo
Pollastre a l'allada 4,95
Pollo al ajillo
Peus de porc 4,95
Pies de cerdo
Cargols guisats amb pernil i xoriç 4,95
Caracoles guisados con jamón y chorizo
Tripes amb daus de pernil i xoriç 4,95
Callos con dados de jamón y chorizo
Pebrots del piquillo farcits de brandada de bacallà 2,95
Pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao
Bacallà a la Biscaïna 6,95
Bacalao a la Vizcaína

TAPAS FRÍAS

Seitons de l'Escala a la vinagreta 5,95
Boquerones de la Escala a la vinagreta
Pop a la vinagreta amb verduretes 15,95
Pulpo a la vinagreta con verduritas
Esqueixada de bacallà amb olives 7,95
"Esqueixada" de bacalao con olivas
Amanida russa amb Bonítol del Nord 4,95
Ensaladilla rusa con Bonito del Norte

TAPES FREDES

LES NOSTRES TORRADES

LES DE SEMPRE



1% IGI NO INCLOS 

LAS QUE MÁS GUSTAN

Daus de pernil de glà gran reserva Fisan amb pa de pàges 15,95
Tacos de jamón de jabugo gran reserva Fisan con pan de payés
Patates al caliu amb allioli 4,95
Patatas al horno con alioli
Truita de patates i ceba 5,95
Tortilla de patatas y cebolla
Carxofes al forn ( 2 unitats ) 5,95
Alcachofas al horno ( 2 unidades )
Croquetes de pernil ibèric i pollastre ( unitat ) 2,25
Croquetas de jamón ibérico y pollo ( unidad )
Patates braves 4,95
Patatas bravas
Pebrots de Padrón amb sal grossa 4,95
Pimientos de Padrón con sal gorda
Aletes de pollastre amb salsa barbacoa 5,95
Alitas de pollo con salsa barbacoa

DELICIAS DEL MAR

Cargols de punxes 10,95
Cañaillas
Cloïsses en salsa verda 11,95
Almejas en salsa verde
Musclos al vapor i al perfum de llorer 10,95
Mejillones al vapor y al perfume de laurel
Pop a la gallega amb pimentó de la Vera i patata 16,95
Pulpo a la gallega con pimentón de la Vera y patata
Seitons de l'Escala fregits 7,95
Boquerones de la Escala fritos
Calamars a l'andalusa 11,95
Calamares a la andaluza

LES QUE MÉS AGRADEN

DELÍCIES DEL MAR


