
Si tens alguna al·lèrgia o intolerància, avisa al cambrer
Si tienes alguna alergia o intolerancia, avisa al camarero

Vegà | VeganoVegetarià | Vegetariano

PLATS APTES PER A: | PLATOS APTOS PARA:

Tàrtar de salmó en brioix amb ceba   12,90
tendra i sèsam
Tartar de salmón en brioche con cebolleta y sésamo

Els nostres bunyols d'espinacs amb sweetchilly   7,20
Nuestros buñuelos de espinacas con sweetchilly

Focaccia amb pernil ibèric i formatge brie trufat 11,50
Focaccia con jamón ibérico y queso brie trufado

Aletes de pollastre estil oriental 13,50 
Alitas de pollo estilo oriental

Bombes de la Barceloneta veganes (4 unitats)   9,80 
Bombas de la Barceloneta veganas (4 unidades)

Crema de bolets amb vieires i cansalada curada    14,10 
Crema de setas con vieiras y panceta curada

els plats més xiroi

Amanida verda amb crudités de verdures 9,10
Ensalada verde con crudités de verduras

Burrata amb espinacs baby, cor de carxofa  13,90
i pernil ibèric   
Burrata con espinacas baby, corazón de 
alcachofa y jamón ibérico

Amanida tèbia de bolets confitats, crostons 11,30 
i parmesà 
Ensalada tibia de setas confitadas, picatostes 
y parmesano

els imprescindibles
Pa de coca amb tomàquet de penjar  2,90
i oli d'arbequina 
Pan de coca con tomate de colgar
y aceite de arbequina

Pernil ibèric 16,20 
Jamón ibérico

Patates braves amb oli fumat i paprika   6,70
Patatas bravas con aceite ahumado y paprika

Calamars a l'andalusa   13,80 
Calamares a la andaluza

Croquetes de rostit (4 unitats)   7,80 
Croquetas de cocido (4 unidades) 

Pop amb cremós de patata i cruixents  17,20
de pebre vermell   
Pulpo con cremoso de patata y crujientes 
de pimentón

Pebrots del Padrón amb escames    6,90
de sal i espècies  
Pimientos del Padrón con escamas
de sal y especias

Musclos a la planxa amb all i julivert   11,10 
Mejillones a la plancha con ajo y perejil

Gaudeix-los davant del mar
Romesquet de rap amb musclos  22,50
Romesco de rape con mejillones

Tataki de salmó amb taboulé de quinoa        17,20
vermella, miso i wakame 
Tataki de salmón con taboulé de quinoa roja,
miso y wakame

Calamarcets a la planxa amb salsa pesto 15,70
i patata rostida   
Calamarcitos a la plancha con salsa pesto y patata asada

Filet de vaca amb dos pebrots i patata al forn   21,20 
Solomillo de vaca con pimientos y patata al horno

De mar i de muntanya

Tartaleta de poma i canyella amb gelat de vainilla  6,50
Tartaleta de manzana y canela con helado 
de vainilla

Brownie de xocolata amb nous i gelat d'avellanes 5,60
Brownie de chocolate con nueces y helado 
de avellanas

Pastís de formatge sense gluten amb    5,60
coulis de maduixa 
Tarta de queso sin gluten con coulis de fresa

Torrada de Santa Teresa de brioix amb 5,80
crema i maduixes 
Torrija de brioche con crema y fresas

Tiramisú cremós 5,60
Tiramisú cremoso

Gelats i sorbets artesans   5,20 
Helados y sorbetes artesanos

Hem vingut a pecar!

Paella Família Nuri   20,90
Paella Familia Nuri

Arròs negre de Pals amb calamar i escamarlà 21,30
Arroz negro de Pals con calamar y cigala

Fideuà amb sípia, llagostí, escamarlà    20,60
i musclos 
Fideuá con sepia, langostino, cigala
y mejillones

Arròs de rostit d'ànec amb allioli de 20,70
figues i romaní
Arroz de pato asado con alioli de higos y romero

Arròs de verdures amb daus de carbassa 19,00
confitada, cherrys i enoki
Arroz de verduras con dados de calabaza 
confitada, cherrys y enoki

els reis de la casa

El xef recomana...

Productes 
frescos i de 
temporada

refresca’t el paladar

21,20Arròs mar i muntanya de pollastre, 
gambes i vel de cansalada ibèrica
Arroz mar y montaña de pollo, gambas y 
velo de panceta ibérica

APADRINA L’ARRÒS DEL 60 ANIVERSARI

QUIM MASFERRER

Per a:

L’arròs de la

* 0,50€ per la recerca en malalties infantils i programes socials d'atenció
a la infància dels centres de Sant Joan de Déu.

* 0,50€ para la investigación en enfermedades infantiles y programas 
sociales de atención a la infancia de los centros de Sant Joan de Déu.

IVA inclòs | IVA incluido

Parking gratuït
Fins a 2h a BSM Litoral Port 

|Preu per persona | Precio por persona


