
 

 

 

ENTRANTS PER COMPARTIR 

  

Pernil ibèric de gla al tall     25.00 € 

amb les seves torrades de coca, tomàquet de penjar i oli verge extra 

  

Anxoves de l'Escala confitades amb pebre i oli d'Arbequina de l’Empordà     12.00 € 

amb les seves torrades de pa de coca i tomàquet de penjar 

  

Les nostres croquetes de rostit    9.50 € 

fetes a la casa com les feia la iaia 

  

Gambes de Palamós a l’allet     16.50 € 

sense feina 

   

Duet de foie fred i calent, crema de poma àcida i ceba caramel·litzada     15.50 €    

amb gelée de moscatell de l’ Empordà 

 

Bunyols de bacallà fets a la casa     12.00 €    

amb romesco d’avellanes de la Selva 

 

 

 

ENTRANTS QUE RECOMANA LA NOSTRA CUINA 

 

Amanida de perdiu escabetxada amb magrana    13.50 € 

i vinagreta de pernil ibèric 

 

Trinxat de col i patata amb carn de perol, cansalada, ou   13.50 € 

i salsa de tòfona 

 

Mosaic de pop de roca a la brasa amb mongeta blanca     17.50 € 

i salsa de pesto marí 

 

Vieires a la planxa amb foie i puré de pastanaga    17.00 € 

amb un toc de vinagreta de gerds 

 

Sopa de peix i marisc amb els seus entrebancs    9.50 € 

i un toc d’anís 

 

 

 

ELS NOSTRES ARROSSOS (mínim dues persones) 

  

Paella de peix i marisc feta amb arròs de Pals     17.50 € 

amb el sofregit fet de ceba de Figueres 

 

Arròs sec de Pals amb sèpia i Gambes de Palamós    21.50 € 

i un toc de safrà 

 

Arròs caldós de llobregant i sèpia    25.00 € 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLATS DE PEIX 

   

Gambes fresques de Palamós a la planxa     38.00 € 

cuites sobre llit de sal 

  

Escamarlans a l’estil Port de la Selva     27.00 €    

gratinats amb una mussolina suau d'alls i ametlles torrades 

 

Turnedó de rap de la costa a la donostiarra, forn o a la brasa     19.50 € 

amb emulsió d’avellanes de Brunyola 

  

Turbot de la costa a la brasa de carbó     26.00 € 

amb verduretes de temporada 

 

Llom de bacallà amb guisat de cocotxes      21.00 € 

i bolets de temporada 

 

Suprema de corball a la brasa amb emulsió d’avellanes     18.00 € 

i all cremat 

 

 

 

PLATS DE CARNS 

  

Steak tàrtar de filet de vedella de Girona     24.50 € 

amb toc de Calvados i patates palla fregides 

 

Entrecot de vedella de Girona a la brasa     19.50 € 

amb pebrots del Padrón y patates fregides casolanes 

  

Filet de vedella de Girona a la brasa     21.50 € 

amb guarnició de verdures a la brasa de temporada  

  

Peus de porc cruixents amb cargols “sense feina”     13.50 € 

amb salsa de pernil ibèric i tomàquet dolç 

 

Cua de bou sense feina farcida de foie     15.50 € 

amb cremós de patata 

 

Costelletes de cabrit a la brasa o arrebossades     19.50 € 

amb patates palla fregides de la casa  

 

Magret d’ànec de l’ Empordà amb “chutney” de mango    18.00 € 

i salsa de Porto 

 

 

 

 

        10 % IVA NO INCLÒS 

 

 


