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 del amb olives gordal i piparres - 12eur
100 grs de paleta d'ibèric 100%, Maldonado - 21eur
Pa de coca amb tomàquet - 2,50 eur
Croquetes de pollastre al xerès - 10eur
Calamars andalusa - 16eur

Entrants:
La nova amanida clàssica: Tomàquet del Maresme, ceba tendre,
brots i vinagreta de mostassa antiga - 9eur
Amanida cop de puny: Tomàquet, ceba i ventresca de tonyina - 10eur
Musclos al vapor - 9eur
Verat confitat al moment amb escalibada i farigola - 9eur
Carpaccio de ceps amb vieires i vinagreta de pinyons - 18eur
Festa de tomàquets de Centelles amb oli d´alfàbrega
i ametlles salades - 12eur
Calamar a la brasa sobre calçots i carxofes del Prat - 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 - 21eur
Fideuà trempada de Rap, sepionets, i brou de galeres - 19eur
Arròs negre de sípia, xipirons a l’andalusa i pebrots del Padró - 19eur

Peixos
Peix de llotja SM sencer a la brasa - 49eur/kg
Turbot al forn de carbó amb guisadet de favetes i bacó fumat - 28eur
Pota de pop amb patata forquilla a la brasa i allioli d´all negre - 17eur
Morro de Bacallà, cebetes confitades i espinacs - 18eur

Carns:
El famós "Chuletón" de vaca de Frisona a la brasa de 750gr - 56eur
Costelletes de xai amb patates pont-neuf i "chimichurri" - 21eur
Filet de vedella Aromatitzat Amb miniverduretes a la brasa - 21eur
Costelló ibèric lacat a la brasa amb pèsols estofadets - 14,50eur

Pels més menuts:
Macarrons tomàquet i formatge - 6eur
Croquetes de pernil - 6eur
Fingers de pollastre fets a casa - 6eur
Mig pollastre de diumenge a la brasa amb patates fregides - 9eur

Pels Més Dolços:

Gluten

Fruits secs

Lactosa

Bracet de gitano de crema muntada - 7eur
Tiramisú - 7eur
Milfulls de can Comas amb crema i fruits vermells - 7eur
Escuma de llet merengada amb gelat de rovell i carquinyolis d´anis - 6eur
Recuit de drap de Fonteta amb xarop d’auró - 6eur
Gelats artessans de can Soler - 6eur

Conte:

Gluten

Fruits secs

Lactosa

