Per Picar
Musclos de roca al vapor

11,50 €

Boquerons

13,50 €

Musclos de roca a la marinera 11,50 €

Tallarines

13,00 €

Anxoves amb coca de flequer 14,00 €

Calamars a l’andalusa 15,00 €

Xipirons fregits

Pop a la gallega

18,00 €

16,00 €

Berberetxos a la planxa o al vapor 16,00 €

Sonsos

21,00 €

Cloïsses a la planxa o saltejades

Sepionetes saltejades

23,50 €

22,00 €

Escamarlanets de Palamós saltejats 18,00
Gamba Mitjana de Palamós a la planxa

preu s/mercat

Plat de clova
Musclos, tallarines, navalles, berberetxos, vieira i cloïsses

25,00 €

De Primer
Amanida amb ceba “al cop de puny”, tomàquet i ventresca de tonyina

11,50 €

Amanida de formatge de cabra, fruites del temps i vinagreta de fruits secs

14,00 €

Tàrtar de tonyina a la nostra manera amb torradetes de pa de coca

16,50 €

Truita de bacallà amb mongetes del ganxet

10,50 €

Verdures a la brasa amb romesco

15,00 €

Pernil de jabugo amb coca de flequer

19,00 €

Micuit de foie d’ànec amb compota de poma i torradetes

21,50 €

Tagliatelle de pasta fresca saltejada amb cloïsses

18,00 €

Pa de coca amb tomàquet 2,50 €

Nens
Macarrons bolonyesa 10,00 €

Canelons gratinats 10,00 €

Escalopa de pollastre amb patates fregides 10,00 €
Costelles de xai amb patates fregides 17,00 €

10% IVA inclòs, segons modificació Llei 44/2006 Art. 13.1 D (BOE núm. 312, de 30-12-2006)

Peix de la Llotja de Palamós a la planxa
Rapet

22,75 €

Gall de Sant Pere

preu s/mercat

Turbot

22,00 €

Rom

preu s/mercat

Llenguado

26,00 €

Cap Roig

preu s/mercat

Calamar a la planxa

22,50 €

Llobarro

preu s/mercat

Arrossos
Paella marinera

19,00 €

Fideuà

17,00 €

Arròs melós de pescador

21,00 €

Arròs amb verdures

Arròs de llobregant

27,00 €

Arròs amb cabra de mar 23,00 €

19,50 €

Arròs negre amb sepia i gamba 19,50 €

Els nostres Plats Recomanats :
Llobregant amb ous ferrats i patates

27,00 €

Sarsuela de peix i marisc amb suquet

26,50 €

Platillo de pollastre de pagès amb llobregant

27,50 €

Timbal de cua de bou amb verdures i salsa de ratafia

23,50 €

La nostra carn
Entrecot de vedella de Girona a la planxa amb guarnició del dia

19,50 €

Filet de vedella de Girona a la planxa amb guarnició del dia

25,00 €

Steak Tartar a l’estil Arcada

26,50 €

Txuletó de vedella de Girona (1 kg ) ( mínim 2 persones )

preu persona 27,00 €

Preus : 10 % iva ( inclòs )
F

10% IVA inclòs, segons modificació Llei 44/2006 Art. 13.1 D (BOE núm. 312, de 30-12-2006)

