ARROSSOS VORA EL MAR
ARROCES JUNTO AL MAR

Aquesta carta és fruit
de tota una vida entre els fogons.
El producte és excel·lent
i els cuiners ja ni en parlem!
Espero que gaudeixis de la nostra
gastronomia tant com ho hem fet
en Jordi i jo.
Hem cuinat aquests plats
durant tants anys i ens han donat
tantes alegries i històries que
en podríem escriure un llibre!
Amb carinyu,

BON PROFIT!
¡QUE APROVECHE!

Per Començar | Para Empezar

Mar i Muntanya | Mar y Montaña

PER PICAR | PARA PICAR
Pa de vidre amb tomàquet
de penjar i oli d’arbequina

Patates braves picantones
Patatas bravas picantonas

Pan de cristal con tomate de colgar
y aceite de arbequina

7,80

3,10

Bunyols de gambes i bacallà
amb maionesa d'all negre

Pernil ibèric amb pa de vidre
Jamón ibérico con pan de cristal

Buñuelos de gambas y bacalao 
con mayonesa de ajo negro

19,70

9,10

Croquetes de rostit (4 u.)
Croquetas de cocido (4 uds.)

8,10
Calamars a l'andalusa

Pebrots del Padrón fregits
amb escames de sal i espècies
Pimientos del Padrón fritos
con escamas de sal y especias

6,80

Calamares a la andaluza

Bacallà a la mel amb patata
i pebrot a la flama

Filet de vedella amb suc
de rostit i patates al forn

Bacalao a la miel con patata
y pimiento a la llama

Solomillo de ternera en su jugo 
con patatas al horno

17,20

21,80

Peix de mercat al forn
amb patatones

Gnocchi a la caponata
amb alfàbrega i tàperes

Pescado de mercado al horno
con patatitas

Gnocchi a la caponata
con albahaca y alcaparras

21,90

13,70

Llobarro a planxa amb verdures
de temporada
Lubina a la plancha con verduras
de temporada

24,60

14,20

ENTRANTS | ENTRANTES
Amanida ecològica d’estiu
amb vinagreta de poma

Arrossos | Arroces

Ensalada ecológica de verano
con vinagreta de manzana

Almejas en salsa verde
con crema de azafrán

9,40

14,90

Tomàquets km0 amb ventresca
de tonyina, ceba tendra
i olives Kalamata

Peixet fresc a l’andalusa

Tomates km0 con ventresca de atún,
cebolleta y aceitunas Kalamata

15,20

Pescadito fresco a la andaluza

11,00
Tàrtar de tonyina vermella
amb torradetes

Daus de salmó marinat a casa
a mb mostassa i miso

18,80

Dados de salmón marinado en casa
c on mostaza y miso

Musclos del Delta a la planxa
amb all i julivert

Sípia a la planxa amb all i julivert
Sepia a la plancha con ajo y perejil

Paella Família Nuri

Arròs negre amb gamba vermella

Paella Familia Nuri

Arroz negro con gamba roja

21,50

23,50

Arròs al forn d’escamarlà
i escopinyes

Arròs d’ànec amb peres
Arroz de pato con peras

19,80

Arroz al horno de cigala y berberechos

Tartar de atún rojo con tostaditas

15,20

Preu per persona | Precio por persona

Cloïsses en salsa verda
amb crema de safrà

Mejillones del Delta a la plancha
c on ajo y perejil

10,90 

12,50

24,70
Fideuà amb llagostí, escamarlà,
musclos i cloïsses

Arròs de verdures eco
amb cremós de carbassa rostida
i bolets enoki

Fideuá con langostino, cigala,
mejillones y almejas

Arroz de verduras eco con cremoso
de calabaza asada y setas enoki

20,20

18,20

Quim Masferrer apadrina l’arròs del 60 aniversari*
Quim Masferrer apadrina el arroz del 60 aniversario*

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

21,20
Celíacs | Celíacos
Vegetarians | Vegetarianos
Vegans | Veganos
Disposem de carta d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries | Disponemos de carta de alergias e intolerancias alimentarias.
IVA INCLÒS • Increment del 10% a la terrassa | IVA INCLUÍDO • Incremento del 10% en terraza

*Es destinen 0,50€ a Bombers amb Causa, que recapta fons per la recerca en malalties infantils
i programes socials d’atenció a la infància dels centres de St. Joan de Déu.
*Se destinan 0,50€ a Bombers amb Causa, que recauda fondos para la investigación en enfermedades
infantiles y programas sociales de atención a la infancia de los centros de St. Joan de Déu.

