
Ostres franceses del número 2 al natural_unitat 4,50
Ostras francesas del nº 2 al natural_unidad

Anxoves de l’Escala_filet 2,20
Anchoas de l’Escala_filete 

Foie micuit amb fruita garapinyada  17,50
Foie micuit con frutos garrapiñados 

Pernil ibèric tallat a mà_50 g 13,00
Jamón ibérico cortado a mano_50 g

Pernil ibèric tallat a mà_90 g 23,00
Jamón ibérico cortado a mano_90 g

Pa de vidre torrat amb tomàquet 3,00
Pan de cristal tostado con tomate

Croquetes de pernil ibèric de gla_unitat 2,80
Croquetas de jamón ibérico de bellota_unidad

Calamars a l’andalusa  12,00
Calamares a la andaluza 

Cloïsses a la marinera   22,50
Almejas a la marinera

Gambes vermelles de Palamós mitjanes a la planxa  27,00
Gambas rojas de Palamós, medianas, a la plancha

Navalles a la planxa   14,00
Navajas a la plancha

Pebrots de Padrón fregits  8,50
Pimientos de Padrón fritos         

Gambes amb allada i ceps  15,00
Gambas al ajillo con boletus

 IVA inclòs
 IVA incluido
 

per començar
para empezar 



Sashimi variat 
(llom de tonyina, salmó d’Alaska, peix blanc) 22,00
Sashimi variado  
(lomo de atún, salmón de Alaska, pescado blanco)

Cebiche d’orada salvatge amb llet de tigre de maracujà 14,50
Cebiche de dorada salvaje con leche de tigre de maracuyá

Tàrtar de tonyina vermella de la Mediterrània 
amb amanida d’algues i cogombre 17,00
Tartar de atún rojo del Mediterráneo 
con ensalada de algas y pepino 

Tàrtar de filet de vedella de Girona  16,50
Tartar de solomillo de ternera de Girona 

Amanida de tomàquet de temporada amb anxoves i alfàbrega  10,50
Ensalada de tomate de temporada con anchoas y albahaca

Amanida de bacallà marinat, escarola 
i vinagreta tallada de romesco  12,00
Ensalada de bacalao marinado, escarola 
y vinagreta cortada de romesco  

Amanida de brots nous amb ventresca de tonyina 12,50
Ensalada de brotes nuevos con ventresca de atún
IVA inclòs
 IVA inclòs
 IVA incluido
 

bo i saludable
bueno y saludable 



Sopa de peix 16,00
Sopa de pescado

Carxofes del Prat amb salsa verda 
amb navalles a baixa temperatura  16,50
Alcachofas del Prat en salsa verde 
y navajas a baja temperatura

Verdures de temporada amb ou de corral a 65 graus  18,50
Verduras de temporada con huevo de corral a 65 grados  

Caneló de pollastre de pagès i foie  12,50
Canelón de pollo campero y foie 

Per continuar, i perquè l’experiència sigui més divertida,  
recomanem compartir tots els segons enmig de la taula.
Para continuar y que la experiencia sea más divertida 
recomendamos compartir todos los segundos en medio de la mesa.

Fideuà de peix i marisc 
(recepta tradicional del Serrallo) 24,50
Fideuá de pescado y marisco 
(receta tradicional de Serrallo)

Arròs melós de bolets de temporada  21,00
Arroz meloso de setas de temporada  

Arròs caldós de nècora gallega  26,50
Arroz caldoso de nécora gallega 

Suquet de rap negre amb gambes i cloïsses de Carril  24,50
Suquet de rape negro con gambas y almejas de Carril

Daus de lluç a l’andalusa amb salsa tàrtara  19,50
Merluza a tacos a la andaluza con salsa tártara 

Bacallà amb samfaina i espinacs saltats amb pinyons  18,00
Bacalao con sanfaina y espinacas salteadas con piñones

Filet de vedella filetejat amb patates fregides 
i pebrots de Padrón  25,00
Solomillo de ternera fileteado con patatas fritas 
y pimientos de Padrón

Llom baix de bou amb patates confitades_600 g 32,00
Lomo bajo de buey con patatas confitadas_600 g

Espatlla de lletó a baixa temperatura amb moniatos 
i ceba tendra rostida  28,00
Paletilla de lechazo a baja temperatura 
con boniatos y cebolla tierna asada

Pa de l'àvia 2,00
Pan de la abuela
 IVA inclòs
 IVA incluido

coses que no s’han de deixar de tastar
cosas que no hay que perderse



Pastís de formatge clàssic 8,00
Tarta de queso clásica 

Maduixots del Maresme osmotitzats amb PX
i gelat de nata d’Ultzama  8,00
Fresones del Maresme osmotizados con PX 
y helado de nata de Ulzama 

Mousse de tiramisú amb gelat de cappuccino  8,00
Mousse de tiramisú con helado de cappuccino

Textures de xocolata  10,00
Texturas de chocolate 

Carret de gelats Sandro Desii               1 bola 4,00
Carrito de helados Sandro Desii 2 boles/bolas 8,00

Suc de taronja natural  4,00
Zumo de naranja natural
 IVA inclòs
 IVA incluido

per acabar 
para acabar 


