
 

RESTAURANT VORAMAR 

 

Per compartir 

 

Ostres Amelie nº2 al natural o amb salsa Ponzu 3€/u 

Pa de coca amb tomàquet 3,20€ 

Anxoves de L’Escala (6u) amb pa amb tomàquet 8,50€ 

Braves amb allioli i salsa brava 6,00€ 

Plat d’espatlla ibèrica amb pa amb tomàquet 14,00€ 

Croquetes de pollastre (4u) 6,00€ 

Croquetes de pernil ibèric (4u) 6,50€ 

Croquetes de calamarsó a la seva tinta (4u) 6.50€ 

Tempura de verdures amb sèsam i salsa de soja 8,30€ 

Peixet fregit 9,50€ 

Sticks de pollastre amb salsa mel i mostassa 8,90€ 

Calamars a l’Andalusa 11,00€ 

Navalles a la planxa amb all i julivert 11,00€ 

Ous estrellats amb patata trufada i pernil ibèric 13,00€ 

Cargols Voramar 12,50€ 

Txangurro 11,50€ 

Musclos al vapor 12,90€ 

Gambes a l’ajillo 15,90€ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entrants 

 

Amanida Grega 8,50€ 

Amanida de llagostins 9,70€ 

Amanida de formatge de cabra 9,50€ 

Amanida tèbia de faves amb pernil d’ànec 10,50€ 

Sopa de ceba 8,50€ 

Crema de temporada 7,50€ 

Graellada de verdures amb romesco 10,90€ 

Carpaccio de gamba vermella 19,00€ 

Pop confitat amb pebre vermell, parmentier i textures 16,00€ 

Tataki de salmó marinat en cítrics i verdura glacejada 15,50€ 

Tataki de tonyina amb salsa teriyaki, saltejat de verdures i algues 16,00€ 

Tàrtar de tonyina amb textures d’alvocat 16,00€ 

Steak tàrtar de vedella amb foie, mantega i torradetes 16,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principals 

 

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 19,00€ 

Bacallà amb patates al caliu i verdures 16,90€ 

Turbot al forn amb patata panadera 19,00€ 

Gall de Sant Pere al forn 18,50€ 

Graellada de marisc: 
rap, sèpia, llamàntol, calamars, gambes, navalles, cloïses i musclos (min 2pax).   85,00€ 
 
Suquet de rap 19,50€ 

Arròs caldós de llamàntol 23,00€ 

Arròs caldós de nècora 19,50€ 

Paella mar i muntanya 15,00€ 

Paella de marisc 18,00€ 

Entrecot de Girona amb patates fregides 19,00€ 

Filet de vedella amb foie, bolets i reducció de vi negre 22,50€ 

Costelles de xai a la pedra volcànica amb patates i pebrots del padró 21,90€ 

Espatlla de xai al romaní i all 21,50€ 

Magret d’ànec amb peres al cardamom i salsa de nabius 15,00€ 

Costella Spare Ribs 13.50€ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pastes 

 

Fusili a la carbonara 11,50€ 

Linguini al fruti di mare 13,50€ 

Parpadelle campestre 10,75€ 

Raviolis farcits d’espinacs amb salsa quatre formatges 12,00€ 

Macarrons a la bolonyesa 9,90€ 

Canelons de la casa 10,90€  

 

Hamburgueses 

 

Hamburguesa vegana de tofu i espinacs 8,00€ 

Hamburguesa de vedella amb patates fregides 
(formatge de cabra, ceba dolça i salsa barbacoa) 9,00€ 

 

Plats infantils 

 

Sticks de pollastre amb patates fregides 8,50€ 

Lluç arrebossat amb guarnició 11,50€ 

Macarrons a la bolonyesa 8,00€ 

Hamburguesa amb patates 9,00€ 

Patates fregides 3,50€ 

 

 

 

 

 



 

 
Postres 

 

Taula de formatges 8,50€ 

Pastís de formatge casolà 6,50€ 

Milfulles de la casa 6,50€ 

Gelats (vainilla, festuc i xocolata) 3,70€ 

Sorbet de llimona o mandarina 3,70€ 

Sorbet amb cava 4,40€ 

Coulant de xocolata 6,50€ 

Textures de xocolata 9,90€ 

Trufes de xocolata 6,50€ 

Peres al vi 5,50€ 

Fruita flamejada 7,50€ 

Crumble de poma amb gelat de vainilla 6,50€ 

Crêppes dolces 6,50€ 

 

   

 

 

 

 

 

 

  


