
Entrants
Amanida amb formatge de cabra 

gratinat,fruits secs i reducció balsàmica�
12,50 €

Xató de Sitges amb anxoves, bacallà 
esqueixat, tonyina vermella i la nostra 

romesco�
14,85 €

Carpacci de tonyina vermella amb 
vinagreta japonesa�

14,95 €

Carpacci de Gamba amb vinagreta de 
mostassa i torradetes�

16,95 €

Canalons de carn gratinats�(3 unitats)
12,50 €

Canaló de marisc
12,95 €

Canyut del Delta de L´Ebre amb un 
“rajolí” d’all i julivert�

16,75 €

Tellines (Coquines) de proximitat amb 
una picadeta suau d’all i Julivert�

13,75 €

Calamars de platja a la romana �
16,50 €

Pop gallec a la brasa amb fons de 
patates i una romesco suau� 

18,75 €

Gaspatxo (estiu)�
7,95 €

Crema del dia (hivern)�
7,95 €

Carns
Filet de vaca gallega a la planxa

amb guarnició d’hortalisses brasejades�
23,70 €

Entrecot de Vedella de Girona a la 
planxa amb guarnició�

22,10 €

Paelles
(Mínim 2) Preu / Ració

Paella marinera amb sípia de platja, 
cloïsses, musclos, i marisc�

20,90€

Paella mixta amb carn, peix i marisc
(porc, pollastre, sípia, calamar, musclos…)�

19,55 €

Arròs negre amb cloïsses, gambes 
pelades, sípia…�

20,90€

Fideuà amb cloïsses, sípia, gambes…�
19,50 €

Fideuà negra, igual de bona que la 
fideuà, però amb un toc de tinta de 

calamar…�19,50 €

Peix i marisc
Sípia de platja a la planxa amb 

guarnició�
13,95 €

Filets d’orada a la planxa amb guarnició�
19,55 €

Musclos de roca al vapor amb una 
miqueta de vi blanc i llorer�

13,50 €

Musclos amb “salsa Costa Dorada” tipus 
marinera mes densa�

16,50 €

Rap Costa Dorada amb cloïsses i 
gambes (amb salsa)�

SM

Llenguado de platja a la planxa�
25,95 €

Graellada de peix i marisc
(rap, orada, sípia, cloïsses, escamarlà, 

llagostí, musclos)�
43,95 €

Gambes de platja a la planxa (±250 gr.)�
SM

Peix del dia (Preguntar al cambrer)�
SM 

Pa _ 1,00 €
Pa sense gluten _ 1,50 €

Suplement de terrassa 5%
Preus IVA inclòs

Si vostè té algun tipus d’al·lèrgia 
o intolerància alimentària,faci-ho 

saber al cambrer.


