Demana la teva hora de pàrquing gratuït.
Parquing "El Viver" a 7min caminant del Restaurant.
Av. President Companys,

s/n

(costat Ajuntament).

Per picar i compartir:
Ostres franceses de la conca de Marennes al natural - 3,80 eur/unit
Les noves Olives "Donzella" - 3eur
Xips de patata amb salsa vermut - 3,20eur
1/2 dotzena d'anxoves de l'Escala - 12eur
100grs de paleta d'ibèric 100%, Maldonado - 21eur
Pa de coca amb tomàquet - 2,50 eur
Croquetes de pernil - 10eur
Calamars andalusa - 16eur

Entrants:
La clàssica amanida: Tomàquet del Maresme, ceba tendra,
cabdells de Tudela i vinagreta francesa - 9eur
Amanida cop de puny: Tomàquet, ceba i ventresca de tonyina - 10eur
Amanida de rúcola, espinacs, bacon i fruits secs - 12eur
Crema de carbassa amb parmesà - 11eur
Saltat de bolets amb peu de porc i carxofes - 19,50eur

Conte:

Gluten

Fruits secs

Marisc

Els arrossos ( p.p - min. 2pax ):
Arròs caldós de llamàntol - 29eur
Arròs "Donzella" de gambes, escamarlans i sepionets - 19eur
Fideuà trempada de Rap, sepionets, i brou de galeres - 19eur
Arròs negre de sípia, calamars a l’andalusa i pebrots del Padró - 19eur

Peixos
Peix de llotja SM sencer a la brasa - 49eur/kg
Musclos al vapor - 9eur
Musclos amb tomàquet i alfàbrega - 12eur
Pop a la brasa amb Hummus - 17eur
Morro de Bacallà amb samfaina trufada - 18eur

Carns:
El famós “Chuletón” de vaca de Frisona a la brasa de 750gr - 56eur
Presa ibèrica Maldonado amb salsa "chimichurri"
i amanideta de brots - 18,50eur
Filet de vedella a la brasa amb puré de coliflror i espàrrecs - 21eur
Mandonguilles amb sípia - 16eur

Pels més menuts:
Macarrons tomàquet i formatge - 6eur
Croquetes de pernil - 6eur
Fingers de pollastre fets a casa - 6eur

Els Dolços:
Omelette Surprise Coco Mango Pinya
Rest. Compartir de Cadaqués - 7eur
Tiramisú - 7eur
Crema catalana amb micacos confitats - 7eur
Pastisset de xocolata i fruita de la passió - 7eur
Gelats Artesans de Can Soler - 6eur

Conte:

Gluten

Fruits secs

Lactosa

