LA CARTA

Pernil d’aglà 9.50
Anxoves el Xillu de l’Escala 9.00
Variat de croquetes 7.50
-Bacallà
-Pernil ibèric
-Cua de bou
-Ceps
-Gamba

Steak tartar amb amb torradetes 15.00
Les braves amb all i oli i sofregit de tomàquet i chipotle 6.50
La Russa 7.00
Fingers de pollastre amb salsa sweet chilli 7,00
Rigattonni a l abolonyesa (Per la Canalla) 7,00
Callos i cap i pota amb cigrons 7,50
Cargols a la cassola 8,50
Tataky de toyina, amb foie i verduretes escabetxades 13,00
Pop a la brasa, patata xafada i maionesa de pebre Vermell 19.00
Xipironets a l’andalusa 7.50
Musclos al vapor, gingebre i llima-llimona 7.50
Bunyols de bacallà 7.50
Mozzarella de bufala, tomàquets confitats, alfàbrega, taronja i pernil d’ànec 9.50
Amanida de formatge Carrat bauma, pernil ibèric i vinagreta de fruits vermells 11.00
Fideus yakisoba amb xipirons i gambes 8.50
Canelons amb crema de ceps, suc de rostit, foie i poma caramelitzada 13.00
Ou ferrat d’ànec amb patates fregides i:
-Pernil ibèric 9,50

-Foie a la planxa 12.00
-Xipironets amb ceba 9.50

ARROSSOS (minim dues persones ppp)

Sec amb llamàntol 23.00
Negre amb sepiones i gamba vermella 13,00
Sec amb espardenyes 23,00
Mariner amb peix i marisc 13,00
Mar I montanya amb costella 11.00
Rossejat de fideus i all i oli 13,00

PEIXOS

Suquet de mar amb lluç, rap i gambes 19,00
Graellada de peix i marisc 19,00
Bacallà amb samfaina 13,00

CARNS

Entrecot de vaca madurada (servit cru) 40,00 kg
Espatlla de xai farcida amb prunes, orellanes i cebetes 13,00
Melós de vedella rostit amb poma caramelitzada i foie 13.00
Terrina de peu de porc amb nous i ratafia 13.00

POSTRES
Mil fulls de nata 3,50
Crema catalana cremada 3,50
Flam d’ou 3,50
Pastis sacher amb confitura d’albercoc i ganache de xocolata 3,50

VINS I CAVES
BLANCS
-Calònia DO Empordà 9.00
-10000 hores DO Empordà 10.00
-Parvus DO Alella 13.00
-Sisquera DO Terra Alta 9,00

NEGRES
-Calònia DO Empordà 9.00
-Solà Fred DO Montsant 10.00
-Capitol DO Tarragona 9.00
-Pruno DO Ribera Duero 15.00

CAVA
-Sadurní Oliver Brut Nature Eco 12.00
-Balma Brut Nature 12.00

