
E L S  N O S T R E S  C L À S S I C S  &  A R R O S S O S

P E R  P I C A R

E N T R A N T S              

Musclos de roca a la marinera

Braves… o explosives?

Croquetes trufades

Gyosses de gambes amb salsa ponzu

Calamars a l'andalusa

Tatin de ceba con�tada, con�tura de tomàquet casolana i salsa de foie

Croquetes de calamars a la tinta amb emulsió d'alls torrats

Ous estrellats amb pernil ibèric

Ous estrellats amb gambeta de vidre

Navalles a la planxa

Cloïsses a la planxa

Gambes de Palamós a la planxa (preu de mercat)

Pernil ibèric i el pa de coca amb tomàquet

Pa de coca amb tomàquet

8,95

4,95

6,95

8,95

8,95

8,75

7,75

8,65

7,95

13,95

13,95

-

13,95

1,95

6,35

5,95

6,55

6,95

6,80

8,95

8,95

8,35

Gaspatxo andalús tradicional

Milfulles d'albergínia amb formatge cremós, vinagreta de soja i mel

Amanida Cèsar amb pollastre cruixent

Amanida amb encenalls de formatge de cabra i gerds, brots i alga nori

Gratacels de tomàquet & mozzarella �or di latte

Burrata & mango i tomàquet

Carpaccio de vedella amb parmesà, ruca i vinagreta

Graellada de verdures amb mantega d'algues i salsa romesco      

Spaguetti carbonara "al moment" sobre Pecorí gegant 8,95

Tagliatelle trufat amb burrata i cruixits 9,65

Fideuà del Trias (preu per persona) 11,50

Sopa de peix de la costa amb torrades i rouille 7,95 

Canelons de carn Maria Trias 7,95 

Paella de peix Maria Trias (min. 2 pax, preu per persona) 14,50

Paella de Palamós de carn i peix (min. 2 pax, preu per persona) 13,50

Arròs caldós de llamàntol (min. 2 pax, preu per persona) 22,50

Arròs negre amb sípia (min. 2 pax, preu per persona) 13,95



Esponjós de iogurt grec, sorbet de gerds i fruits vermells con�tats

Crema catalana

Xocolata Addicted… Pastís casolà i �uida de xocolata

Pro�terols de nata amb xocolata fondant

Cheesecake temperat

Tiramisú "al moment"

Recuit de drap de Fonteta amb mel de romaní

Souf�é Hotel Trias (min. 2 pax, preu per persona)

Carpaccio de pinya natural amb gelat de vainilla i coulis de caramel

Coulant de xocolata amb nata montera casolana

Les postres del "petit Willy": Xocolata fosa amb gelat de torró i crema catalana cremada

Trio de sorbets cítrics

4,95

4,95

5,95

5,35

5,95

5,95

4,95

5,95

5,95

5,95

4,95

4,25

D O L Ç  F I N A L

10,50

10,85

11,50

12,60

13,30

16,80

19,95

12,80

13,95

15,95

15,80

14,60

16,95

-

T E R R A M A R

Petxuguetes de pollastre a la planxa
amb salsa de formatge brie
i gnochis a la mantega de sàlvia

"Cheeseburger addicted"
i les seves patates fregides casolanes

Steak tartar al punt picant
amb gelat de mostassa “ancienne”
i torrades �nes

Milfulles de �let de porc, duxelle,
glaçons de patata i amanida amb
vinagreta de mostassa

Tataki de magret d'ànec amb cireres
agredolces, festucs verds i raifort

SR. ENTRECOT a tagliata al romaní

Filet de bou a la planxa

Tàrtar de salmó amb
alvocat i ous de truita

Calamars a la planxa lacats
amb salsa teriyaki i
carbassons marinats

Tataki de tonyina amb amanida
fresca d'algues i mango fresc

Bacallà gratinat amb allioli
suau i compota de poma

Daurada al forn amb
verdures de temporada al wok

Pop con�tat amb
patates violeta

Gambes de Palamós
a la planxa (preu de mercat)

Graellada de peix
"Cap-Roig" al forn

Daurada salvatge a la sal
Llobarro salvatge al forn

Turbot salvatge a la planxa
Rap salvatge amb cloïsses

Llamàntol a la planxa

 
A TERRASSES SUPLEMENT DEL 10%

PEIX DE PALAMÓS
PER PECES

(NOMÉS PER ENCÀRREC)

PEIXOS SENCERS FORA DE CARTA
SENCERS PER PECES:

TURBOT, RAP, DAURADA
I LLENGUAT


