PER COMENÇAR
4,95 €

La "gilda" amb anxova, seitó, oliva gordal, carxofa i salsa de vitelo tonnato (2 un.)

3,55 €

Ostra del Delta "Selecció Especial"

2,20 €

Coca de vidre amb tomàquet de penjar

2,30 €

Croqueta de pernil d’aglà

2,80 €

Croqueta de gamba vermella de La Barceloneta

5,25 €

Ensaladilla russa amb gambeta blanca de la llotja

10,50 € Seitons marinats amb emulsió de romesco i els seus encortits
12,85 € Calamars a la romana amb maionesa cítrica
15,80 € Pop roquer amb patates confitades i “pimentón” de la Vera
9,50 €

Navalles amb albergínia blanca a la flama, cansalada ibèrica i salsa de rostit

8,50 €

Salmorejo amb sorbet de maduixes en escabetx

13,50 € Xató de bacallà amb tonyina, oliva gordal i romesco
9,50 €

Tomàquet de l'hort amb cremós de parmesà i pesto de julivert i alfàbrega

10,50 € Llagostins en salpicó amb llima i coriandre
19,50 € Cloïsses Gallegues a la marinera
9,75 €

Musclos de roca al perfum de romaní

ELS ARROSSOS
Preu ració. Mínim 2 racions

29,50 € Arròs melós de llamàntol
21,00 € La paella .... amb escamarlans i gambetes de la Barceloneta
22,00 € Arròs negre amb sipió de la llotja
23,00 € Arròs de senyoret de la llotja de La Barceloneta
24,00 € Arròs d'escamarlà, calamar roquer i papada ibèrica
23,00 € Arròs de mar i muntanya amb calamar, pollastre de corral i ceps
19,00 € Fideuà amb gamba blanca de la llotja i el seu allioli

LA NOSTRA CUINA
19,00 € Tataki de tonyina amb tàrtar de tomàquet i anxova del Cantàbric
19,80 € Suquet de peix de llotja amb gamba de vilanova i la seva picada
18,80 € Llom de bacallà amb verdures escalivades i emulsió de romesco
19,50 € Cocotxes de bacallà amb mongeta del ganxet, cloïsses i pilpil de ceps
17,50 € Melós de xai a la Catalana
21,50 € Faux filet d'Angus amb patates rosses

LES POSTRES
6,00 €

Escuma de crema catalana amb tocs cítrics

6,90 €

Cheesecake amb sorbet de mango

7,20 €

La nostra Tarta Sacher

6,25 €

Flam de vainilla Tahití amb nata fresca

7,00 €

Tiramisú amb gelat de festuc i amaretto

6,80 €

Polo de coco, pinya i farigola llimonera

7,00 €

Mousse de xocolata blanca, llíma i sablée de cafè

GELATS I SORBETS FETS A CASA
4,00 €

1 bola

5,50 €

2 bola

VINS DOLÇOS
4,90 €

SOLS Garnatxa roja i blanca del Empordà

4,50 €

Moscatell Dolces Paraules

7,90 €

Tokaji

4,30 €

Don P.X. (D.O. Montilla-Moriles)

* Tots els preus son amb IVA inclòs

Chef: Marc Singla

Chef de postres: Albert Enrich

