PER COMENÇAR
3,70 €

Pa amb panceta ibèrica i anxova del Cantàbric

3,60 €

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

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
9,80 €

Caneló de l'àvia Rossita amb peix de roca, llagostíns i betxamel de marisc

9,50 €

Gírgola de castanyer amb cremós d'Idiazábal i ou de pages pochée

11,75 € Esbergínia a la flama amb sopa de foie i xips de carxofa
18,50 € Amanida de pop amb encenalls de mango, alvocat i maionesa de kimchi
13,50 € Xató de bacallà amb tonyina, oliva gordal i romesco
17,50 € Escopinyes amb gingebre i llima kaffir
12,80 € Carxofes del Prat amb cloïsses a la marinera
17,00 € Navalles amb tripeta de bacallà i pilpil de ceps
9,80 €

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
23,00 € Arròs negre amb sipió de la llotja, carxofes i bolets
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
19,80 € Suquet de peix de llotja amb gamba de vilanova i la seva picada
18,80 € Bacallà amb cap i pota i cigronets de l'Anoia
21,50 € Llobarro amb carxofes i encenalls de foie
17,50 € Melós de xai a la Catalana amb prunes, panses i pinyons
17,20 € Fricandó de galtes de vedellona amb moixernons
22,00 € 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

6,75 €

"Lemon pie" amb merenga

7,20 €

Mousse de praliné d'avellanes i mandarina

7,00 €

Pa amb oli, sal i xocolata

7,00 €

Tiramisú amb gelat de festuc i amaretto

6,75 €

El nostre Crocanti

GELATS I SORBETS FETS A CASA
4,00 €

1 bola

5,50 €

2 bola

VINS DOLÇOS
copa
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

