
“Ideal pera a compartir amb amics o família”

1. Pa d’all. 3.75 €
2. Pa d’all amb formatge. 4.25 €
3. Pa amb tomàquet. 4.00 €
4. Ous trencats amb patates, pernil salat, pebrot i 
 ceba balsàmica. 9.50 €
5. Ració de patates fregides. 3.90 €
6. Patates Braves o Allioli 5.50 €
7. ‘Torreznos’ de Soria 4.50 €
8. Taula de pernil ibèric d’enceball amb pa 
 amb tomàquet. 14.00 €
9. Aletes de pollastre barbacoa 7.50 €
10. Musclos amb la nostra salsa Marinera o al Vapor 9.00 €
11. Calamars a l’andalusa amb allioli 11,50 €
12. Pota de pop a la brasa 13.50 €
13. Sardines de Cambrils a la brasa 10.00 €
14. Gambes a la planxa 13.50 €

TAPES Pizzes

ARROSSOS

Carns al CarbóCarpaccio & Amanides
& Sopes         & Pastes

15. Carpaccio de vedella amb encenalls de parmesà. 12.50 €
16. Carpaccio de bacallà amb vinagreta de tomàquet 
 i fruits secs. 12.50 €
17. Graellada de verdura a la brasa amb salsa romesco. 12.50 €
18. Amanida variada (tonyina, ou dur, espàrrecs). 8.00 €
19. Amanida campesina (formatge de cabra, codony, 

 fruits secs i vinagreta de mel i mostassa). 9.50 €
20. Amanida César (Pollastre cruixent, parmesà i salsa cèsar). 9.50 €
21. Amanida caprese (mozarella fresca i vinagreta d'alfàbrega). 9.50 €
22. Sopa de peix. 6.50 €
23. Spaghetti al gust: (Bolognese, Carbonara, 4 formatges). 9.50 €
24. Lasanya bolognese amb pa d’all. 9.75 €

35. Hamburguesa Jack Daniel´s.  9.90 €
 (200gr. 100%  vedella, bacó,  ceba asada, Jack Daniel´s i formatge cheddar).    
36. Hamburguesa Doble Beicon Angus. 11.00 €
 (200gr. 100%  angus, bacó, salsa barbacoa i formatge cheddar).

37. Hamburguesa de pollastre cruixent. 9.30 €
 (amanida, allioli i formatge cheddar).

38.  Entrecot de vedella a la brasa (300g aprox).   18.00 €
39. Mitjana de vedella  a la brasa (500g aprox). 19.80 €
40. Costelles de porc amb salsa barbacoa. 14.90 €
41. 1/2 Pollastre a la brasa Peri-Peri.
 (Mango, chile y llima). 12.90 €
42. 1/2 Pollastre a la brasa. 12.90 €

Salses al gust: Pebre verd, 4 formatges o Crema de xampinyons. Supl. 2 €
Les carns de vedella es cuinen al punt

i es serveixen amb patates grill, fregides o arròs basmati.

29. Paella Marinera. 13.00 €
30. Paella mar i montanya. 13.50 €
31. Arròs de pollastre de corral, llonganissa i botifarra. 13.50 €
32. Fideuà. 13.00 €
33. Arròs negre. 13.50 €
34. Arròs de llamàntol. 18.00 €

25. Demani pel nostre peix fresc especial del dia. 
26. Llom de salmó a la brasa. 14.50 €
27. Broqueta de rap, salmó y gambes. 15.50 €
28. Sípia a la planxa, 14.50 €

Tot el nostre peix és fresc i comprat diàriament i

es serveix amb patates grill, fregides o arròs basmati.

Els nostres arrossos es fan al moment amb els millors ingredients.
Mín. 20 minuts d'espera (que valen la pena).

1. Margarita  (tomàquet i mozzarella) 8.80 €
2. Napoli  (anxoves, olives negres i tàperes) 9.10 €
3. Pollastre i pebrot 9.50 €
4. Salami 9.10 €
5. Pernil dolç 9.10 €
6. Pernil i xampinyons 9.50 €
7. Carbonara  (salsa carbonara, pernil dolç, bacó, 

 xampinyonsi parmesà) 10.40 €
8. Tonyina i ceba 9.50 €
9. Pazza (pernil dolç, xampinyons, “picadillo” asturià, 

 pebrot del “Piquillo” i olives negres) 10.40 €
10. Quatre formatges 9.50 €
11. Quatre Estacions  (pernil dolç, xampinyons,

  carxofes, olives negres) 9.50 €
12. Bacó i ceba 9.50 €
13. Hawaiana (pernil dolç i pinya) 9.50 €
14. Costa Verde (pernil dolç, ou bullit, albergínia i parmesà) 10.40 €
15. Catalana (escalivada, olives negres i anxoves)  10.40 €
16. Viva Zapata  (pebrot del Piquillo, olives negres,

  “picadillo”asturià i ou estrellat)   10.40 €
17. Ibèrica (Pernil Ibèric amb rúcula i parmesà) 11.50 €
18. Barbacoa (carn picada, bacó, ou dur i salsa barbacoa) 10.40 €

Totes les pizzes porten tomàquet, mozzarella i orenga menys la carbonara. 

( Extres a 0,65 € )

Mínim 2 persones. Preu per persona

Menú Especial Paella

Consulteu la nostra carta de postres, creps casolans, gelats i molt més.
Demani al nostre personal informació sobre possibles al·lèrgens.

Per començar i poder compartir
Amanida variada o Calamars o Musclos o Sardines o Patates braves.

De segon
Paella Marinera o Mixta o Fideuà o Arròç amb Llamàntol (supl.p.p. 7€) 

Postre
Crema catalana o Panacotta o Gelat o Fruta del temps.

17.50 €  Per persona (mín. 2 persones)
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