
      SNACK 

 

VERMUT                          Preu 

Patates xips (Torres) 2,50€ 

Filet d’anxoves del Cantàbric (unitat)   3,05€ 

Seitons en vinagre amb all i julivert (6 uts)   4,50€ 

Ensaladilla de patata i tonyina amb “regañás”   4,50€ 

Llauna de musclos amb patates chips   5,50€ 

Llauna de navalles amb patates chips 10,00€ 

Llauna d’escopinyes amb patates chips 12,50€ 

 

IBERICS, EMBOTITS I FORMATGES 

Pa de coca Folgueroles amb tomàquet  2,05€ 

Taula d’Embotits ibèrics  8,50€ 

Formatge Payoyo (Artesà d’ovella) 8,50€ 

Espatlla Ibèrica  9,50€ 

 

AMB PA 

Bao de pop amb allioli de farigola llimona i Pico de gallo 5,50€ 

Bocata de Calamars   7,50€ 

Cangreburguer (hamburguesa de vedella amb el seu pa) 12,50€ 

 

 

  



      SNACK 

 

TRADICIONALS                         Preu 

Patates braves “El Cangrejo Loco” 6,00€ 

Musclos a la Marinera  6,25€ 

Morralla fregida 6,50€ 

Calamars a la romana amb salsa tàrtara 7,25€ 

Croquetes de Marisc (4 un.) 8,00€ 

Croquetes de Pernil (4 un.) 8,00€ 

Croquetes d’Arròs Negre (4 un.) 8,00€ 

Bunyols de bacallà 9,25€ 

Daus de vedella saltats amb pebrots de Padrón 11,25€ 

Pop a la planxa amb cremós de patates 
chips y parmesà 

 
14,25€ 

 

PLATS DE CULLERA 

Tripes a la Madrilenya 6,85€ 

Bacallà a l’allioli 10,95€ 

Cassoleta de suquet de Rap 15,40€ 

 

AMANIDES I VERDURES 

Amanida de tomàquet i tonyina 5,65€ 

Amanida de carxofes amb anxoves, ruca i  
encenalls de parmesà 

 
7,50€ 

Fulles d’espinacs baby amb formatge de cabra, 
fruits secs, gerds i pernil 

   
 9,75€ 

 

 

  



      SNACK 

 

ESPAI CRU                          Preu 

Fals nigiri d’ortiga de mar i tonyina roja 6,50€ 

Tartar de Salmó wakame i cítrics 10,50€ 

Tartar de Tonyina roja amb cremós d’alvocat 14,50€ 

 

MARISC 

Ostra Guillardeau  nº3 (unitat) 5,50€ 

Navalles a la planxa al lemon glass (100gr.) 6,50€ 

Escopinyes al Vapor / planxa (100gr.) 7,00€ 

Escamarlà de platja (100gr.) 20,00€ 

Bou de Mar (unitat) 20,90€ 

Gamba Vermella de Palamós (100gr.) 27,00€ 

Percebe gallec (100gr.) 27,00€ 

 

DOLÇOS                         

Pastís de formatge amb fruites del bosc i el seu cruixent 4,90€ 

Milfulls de crema caramel·litzat amb gelat de torró 4,90€ 

Crema y merenga de llima llimona en pasta de full  
caramel·litzada 

 
4,90€ 

Brownie de xocolata amb sorbet d’api i llima  4,90€ 

Tiramisú artesà amb crema de cafè  4,90€ 

Gelats artesans (vainilla, torró o xocolata) 6,25€ 

Fruita de temporada amb iogurt grec de regalèssia 6,25€ 

 

 

 


