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TAPES / TAPAS

PATATES BRAVES “AMB CARÀCTER”,
xistorra, romesco i allioli  4,95   
Patatas bravas “con carácter”, chistorra,  
romesco y allioli   

CALAMARS A L’ANDALUSA amb
allioli cítric    8,75
Calamares a la andaluza con alioli cítrico 

MINI CROQUETES DE POLLASTRE
ROSTIT amb maionesa de soja 5,95 
Croquetitas de pollo asado con mayonesa de soja 

MINI CROQUETES DE CALAMARSETS
en la seva tinta amb maionesa de
llimona verda  5,95 
Croquetitas de chipirón en su tinta con 
mayonesa a la lima 

POPETS AMB CEBA amb patates al
morter, ceba cruixent i allioli 8,75
Pulpitos encebollados con patatas 
al mortero, cebolla crujiente y alioli 
 



AMANIDA MIXTA “MUNDET” amb 
ou dur, tonyina i verdures de temporada 5,95
Ensalada mixta ”mundet” con huevo duro, atún 
y verduras de temporada 

AMANIDA AMB FORMATGE DE
CABRA amb granola, mango i nous 7,60
Ensalada con queso de cabra  
con granola, mango y nueces 

CARPACCIO DE VEDELLA amb encenalls
de parmesà i vinagreta de Mòdena  8,95 
Carpaccio de ternera con virutas 
de parmesano y vinagreta de Módena 
 

AMANIDES FRESQUES, CREMS I ALTRES 
ENTRANTS / ENSALADAS FRESCAS, 

CREMAS Y OTROS ENTRANTES 



ARROSSOS, FIDEUÀS I PASTES /
ARROCES, FIDEUÁS Y PASTAS 

PAELLA MIXTA       11,95
Paella mixta 

PAELLA DE MARISC amb escamarlans,  
gambes, musclos i cloïsses (mín. 2 pers.)      13, 45pp
Paella de marisco con cigalas, gambas, 
mejillones y almejas (mín. 2 pers.) 

ARRÒS NEGRE MELÓS amb sípia del
golf de Roses  (mín. 2 pers.) 11,95pp
Arroz negro meloso con sepia del 
golfo de Rosas (mín. 2 pers.) 

FIDEUÀ amb gambes, cloïsses,
calamars i allioli    10, 45
Fideuá con gambas, almejas, calamares y allioli    

IVA inclòs / Pa 1,10€
IVA incluido / Pan 1,10€

Si vostè té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància 
alimentària, si us plau, sol·liciti la nostra

carta d’al·lèrgens.
Si usted tiene algún tipo de alergia o intolerancia 

alimentaria, por favor, solicite nuestra
carta de alérgenos.

10% de suplement a la terrassa 
10% de suplemento en terraza

 
  
 
  



TATAKI DE TONYINA AMB CREMA 
D’ALVOCAT, fonoll fresc i salsa teriyaki  11,95
Tataki de atún con crema de aguacate, 
hinojo fresco y salsa teriyaki  

LLOM DE BACALLÀ gratinat amb allioli 
suau sobre melmelada de tomàquet 11,95
Lomo de bacalao gratinado con alioli suave  
sobre mermelada de tomate 

SUPREMA DE SALMÓ a la planxa amb 
patates parisines, espàrrecs verds i 
salsa holandesa  12,75
Suprema de salmón a la plancha con patatas 
parisienne, espárragos verdes y salsa holandesa 

SUQUET DE RAP DE TOTA LA VIDA 
amb picada d’ametlles torrades, nyores 
i pa fregit 12,25
Suquet de rape de toda la vida con picada 
de almendras tostadas, ñoras y pan frito 

PEIXOS DE LA LLOTJA /
PESCADOS DE LA LONJA



PIT DE POLLASTRE A LA PLANXA AMB  
FINES HERBES amb verdures a la planxa 8,95
Pechuga de pollo a la plancha a las 
finas hierbas con verduras a la plancha 

ENTRECOT (300gr) amb salsa de pebre 
verd o formatge amb els seus 
acompanyaments 14,95
Entrecot de vaca vieja (300gr) con salsa de 
pimienta verde o queso con sus 
acompañamientos 

CUIXA D’ÀNEC en confit amb reducció 
de salsa de taronja i quinoa 11,55
Muslo de pato en confit con reducción de salsa 
de naranja y quinoa 

HAMBURGUESA DE VEDELLA amb 
pa reial amb bacó, cogombret, brots 
frescos, tomàquets i salsa BBQ amb 
Jack Daniel’s 9,95
Hamburguesa de ternera en pan real con beicon,  
pepinillos, brotes frescos, tomates y salsa BBQ al  
Jack Daniel’s 

 
 
  
 
  

LA NOSTRA SELECCIÓ DE CARNS /
NUESTRA SELECCIÓN DE CARNES



CREMA CATALANA CLÀSSICA amb 
carquinyolis  4,95
Crema catalana clásica con carquiñolis 

CHEESECAKE cremós amb mango 
i fruita de la passió 4,95
Cheesecake cremoso con mango y fruta 
de la pasión  

TIM BAÓ (gelat de torró, xocolata fondant 
i crema catalana) 4,95
Tim Baon (helado de turrón, chocolate fondant 
y crema catalana) 

COULANT DE XOCOLATA amb 
fruits vermells 4,95
Coulant de chocolate con frutos rojos 

PROFITEROLES amb xocolata calenta 4,75
Profiteroles con chocolate caliente 

CARPACCIO DE PINYA NATURAL amb  
gelat de vainilla  4, 95
Carpaccio de piña fresca con helado de vainilla  

GELATS I SORBETS per a tots 
els gustos 3,95
Helados y sorbetes para todos los gustos 
  
 
  

POSTRES


