Primers
Ostres Amelie núm.2 al natural o salsa ponzu
Pa de coca amb tomata

3€/u
3,20€

Anxoves de L’Escala (6u) i pa de coca amb tomata

11€

Plat d'espatlla ibèrica i pa de coca amb tomata

16€

Gaspatxo tradicional amb la seva picada

8,50€

Braves amb allioli i salsa brava

7,80€

Patates al caliu gratinades amb all i oli

6,40€

Croquetes de pernil ibèric (4u)

9,80€

Croquetes de pollastre (4u)

7,80€

Ensaladilla rusa amb ventresca de tonyina, ous de llíssera i torradetes

7,20€

Tempura de verdures amb sèsam i salsa de soja

8,30€

Peixet fregit

13€

Llagostins de Palamós en tempura

9,50€

Sticks de pollastre amb salsa de mel i mostassa

9,80€

Calamars a l’Andalusa
Ous estrellats amb patates trufades i pernil ibèric
Raviolis de la casa farcits d’espinacs i ricotta amb salsa gorgonzola

15,50€
13€
14,50€

Amanida Cèsar amb pètals de parmesà, crostons de pa fregit, fulles de temporada,
pollastre i salsa cèsar

8,90€

Amanida grega amb tomata, cogombre, olives kalamata, pebrot, ceba vermella,
formatge feta i amanit amb orenga i julivert

8,50€

Amanida de llagostins amb fulles de temporada, tomates cherry, mango, alvocat,
lagostins i salsa de mostassa dolça

9,70€

Amanida de formatge de cabra amb fulles de temporada, fruits secs, maduixes
I vinagreta de fruits vermells

9,50€

Plats principals

Navalles a la planxa amb all i julivert

12,90€

Carpaccio de gamba vermella, torradetes i all tendre

19€

Tàrtar de tonyina amb sèsam, llima i crema de alvocat

17€

Tataki de tonyina amb salsa teriyaki, saltejat de verdures I algues

17€

Musclos al vapor

12,90€

Pop a la Gallega

16,20€

Gambes a “l’ajillo”

15,80€

Sèpia a la planxa amb all i julivert

16,50€

Salmó amb verdures I salsa de soja

13,90€

Llenguado a la planxa amb verdures

19€

Gambes de Palamós a la planxa

32€

Bacallà amb patates al caliu i verdures

16,90€

Turbot al forn amb patata panadera

25€

Entrecot de Girona amb patates fregides

19€

Filet de vedella amb foie, bolets i reducció de vi negre

22,50€

Costelles de xai a la pedra volcànica amb patates fregides i pebrots del padró

21,90€

Magret d’ànec amb peres al cardamom I salsa de nabius
Steak tàrtar de vedella amb foie ratllat, mantega i torradetes

17€
19,50€

Paella mar i muntanya

19€

Paella de marisc

21€

Hamburguesa vegana de tofu I espinacs

16€

Plats infantils

Sticks de pollastre amb patates fregides
Lluç arrebossat amb guarnició
Macarrons a la bolonyesa

8,50€
11,50€
8€

Postres
Pastís de formatge casolà

6,50€

Trufes de xocoalta

6,50€

Macedonia de fruites

5,80€

Milfulls de la casa

6,50€

Gelats i sorbets (sense cava/amb cava)
Coulant de xocolata

3,75€//4,40€
6,50€

