
 

 

Entrants   € 

      

Amanida de favetes amb pernil d´ànec a la menta i vinagreta de mostassa           9,50 €  

Amanida de formatge de cabra amb salsa d´olives negres i vinagreta de pinyons         7,50 €  

Espàrrecs verds a la brasa amb la nostre salsa de Romesco           8,50 €  

Amanida Mediterrània           8,50 €  

Farcellets de formatge Cantal amb olivada negra         11,00 €  

Carpaccio de vedella amb encenalls de parmesà i pinyons           8,50 €  

Carpaccio de bacallà amb oli de romaní           9,00 €  

Timbal d'alvocat amb cremós de mozzarella i reducció de Mòdena           9,50 €  

Anxoves de "Can Xillu" de l'Escala amb coca de pa amb tomàquet         12,00 €  

Pernil Ibèric amb coca de pa amb tomàquet         17,00 €  

Confitat de tomàquet de Vilabertran amb formatge de cabra i fil d'alfàbrega         8,50 €  

Gaspatxo de síndria amb grans de raïm i trossos de poma           7,50 €  

Tàrtar de tonyina amb cremós de formatge fresc         11,00 €  

Pop amb escuma de "cachelos"         13,00 €  

Crema d'espàrrecs amb llagostins            8,50 €  

Gambes a la planxa         18,00 €  

      

Arrossos i Pastes     

      

Risotto amb bolets i espàrrecs verds (min 2 pax)         14,00 €  

Arròs negre (min 2 pax)         16,00 €  

Paella de marisc (min 2 pax)         17,00 €  

Fideuà (min 2 pax)         13,00 €  

Rotllets de salmó fumat farcits de pasta fresca amb tomàquet concassé           9,50 €  

Raviolis de foie amb salsa de boletus         10,00 €  

  



 

La Nostra Mar   € 

      

Brotxeta de rap amb  escamarlans amb verduretes          17,00 €  

Llobarro al forn amb salsa de musclos         15,00 €  

Sípia a la planxa amb tomàquet concasé         11,00 €  

Bacallà a la mussolina d´all i patata confitada         18,50 €  

Turbot al xamfrà         23,50 €  

Daus de tonyina amb llagostins banyats en salsa de soja         18,00 €  

Llenguado meunière         19,00 €  

Calamar de Roses a la planxa amb patata confitada         11,00 €  

Orada al forn amb guarnició d´hortalisses         15,50 €  

Lasanya de salmó i carbassó a l'essència de l'alfàbrega         15,00 €  

Graellada de peix i marisc         21,00 €  

     

      

La Nostra Terra     

      

Brotxeta de pollastre amb salsa curri i llet de coco         12,50 €  

Entrecot de vedella amb salsa de ceps         16,50 €  

Filet de vedella amb graten de patates i O porto         21,00 €  

Filet de bou de Girona amb salsa de foie         25,00 €  

Entrecot de bou de Girona amb ximixurri i graten de patates         22,00 €  

Porc Ibèric amb salsa de soja i mel         15,50 €  

Filet de porc amb compota de poma i pera         12,50 €  

Costelles de xai a la provençal         17,00 €  

Magret d'ànec amb ceba caramel·litzada i salsa de fruits vermells         15,50 €  

     

  
  

Menú Degustació     

      
 

  

3 entrants, 1 plat de peix, 1 plato de carn,  1 postre ( mín. 2 persones )                         48€ per pax  

    

 
 
 
 

 

   Pa y cobert 1,75€ 
  IVA inclòs  

 

 


