
  

MENU 1 

PER PICAR – PARA PICAR 

Amanida de cabdells, pollastre a baixa temperatura, tomàquets cherry, crostons i salsa Cèsar 

Ensalada de cogollos, pollo a baja temperatura, tomates cherry, picatostes y salsa César 

Patates braves Matilda – Patatas bravas Matilda 

Coca d'albergínia escalivada amb formatge de cabra, orenga i mel 

Coca de berenjena escalivada con queso de cabra, orégano y miel 

Xips de carxofes amb romesco – Chips de alcachofas con romesco 

Musclos de roca a la brasa – Mejillones de roca a la brasa 

 

SEGONS PLATS - SEGUNDOS PLATOS 

Xurrasco de vedella a la brasa - Churrasco de ternera a la brasa 

Bacallà amb tomàquet confitat i gratinat amb allioli 

Bacalao con tomate confitado y gratinado con alioli 

Costella d'ibèric lacat amb salsa Bourbon BBQ 

Costillar de ibérico laqueada con salsa Bourbon BBQ 

 

POSTRES 

Sorbet de llimona - Sorbete de limón 

Crema Catalana – Crema Catalana 

 

CELLER - BODEGA 

(Cava, vi blanc, rosat o negre, refresc o aigua) 
o 

Copa de cervesa Golden Lager 

Una ració de pa + primera Beguda (NO INCLOU CAFÈ, INFUSIÓ O CIGALÓ) 

 

PRECIO 

30,00€ IVA incluido 
 

GRUPS - Les taules es cobraran completes, no es cobrarà a cada comensal individualment 

GRUPOS - Las mesas se cobrarán completas, no se cobrará a cada comensal individualmente 



 

MENU 2 

PER PICAR – PARA PICAR 

Burrata cremosa, tomàquets brasejats i el nostre pesto d'alfàbrega fresca 

Burrata cremosa, tomatitos braseados y nuestro pesto de albahaca fresca 

Ous estrellats amb patates fregides i pernil ibèric 

Huevos estrellados con patatas fritas y jamón ibérico 

Coca de pebrots escalivats amb anxoves del Cantàbric 

Coca de pimientos escalivados con anchoas del Cantábrico 

Amanida de gambes – Ensaladilla de gambas 

Xips de carxofes amb romesco – Chips de alcachofas con romesco 

 

SEGONS PLATS - SEGUNDOS PLATOS 

Picanya de vedella a la brasa amb chimichurri de ceps 

Picaña de ternera a la brasa con chimichurri de ceps 

Costella d'ibèric lacat amb salsa Bourbon BBQ 

Costillar de ibérico laqueada con salsa Bourbon BBQ 

Filet de llobarro amb patata panadera – Filete de lubina con patata panadera 

 

POSTRES 

Gelat de Torró – Helado de Turrón 

 

Tiramisú - Tiramisú 

 

CELLER - BODEGA 

(Cava, vi blanc, rosat o negre, refresc o aigua) 
o 

Copa de cervesa Golden Lager 

Una ració de pa + primera Beguda (NO INCLOU CAFÈ, INFUSIÓ O CIGALÓ) 

 

PRECIO 

35.00€ IVA incluido 
 

GRUPS - Les taules es cobraran completes, no es cobrarà a cada comensal individualment 

GRUPOS - Las mesas se cobrarán completas, no se cobrará a cada comensal individualmente 



  

MENU 3 

PER PICAR – PARA PICAR 

Amanida de tomàquet, ventresca de tonyina, anxoves del Cantàbric, olives gordal 

i piparres 

Ensalada de tomate, ventresca de atún, anchoas del Cantábrico, olivas gordal y 

piparras 

Croquetes de pernil ibèric - Croquetas de jamón ibérico 

Calamarsons a l'andalusa amb maionesa de cítrics 

Chipirones a la andaluza con mayonesa de cítricos 

Coca de provolone, pera i ceba caramel·litzada amb oli de tomàquets secs 

Coca de provolone, pera y cebolla caramelizada con aceite de tomates secos 

Musclos de roca a la brasa – Mejillones de roca a la brasa 

 

SEGONS PLATS - SEGUNDOS PLATOS 

Entrecot de vedella a la brasa - Entrecot de ternera a la brasa 

Tronc de Lluç a la donostiarra – Tronco de Merluza a la donostiarra 

Secret ibèric de gla – Secreto ibérico de bellota 

 

POSTRES 

Pastís basc de formatge fumat - Tarta vasca de queso ahumado 

Mal dia a la platja – Mal dia en la playa 
 

 

CELLER - BODEGA 

(Cava, vi blanc, rosat o negre, refresc o aigua) 
o 

Copa de cervesa Golden Lager 

Una ració de pa + primera Beguda (NO INCLOU CAFÈ, INFUSIÓ O CIGALÓ) 

 

PRECIO 

40.00€ IVA incluido 

 

GRUPS - Les taules es cobraran completes, no es cobrarà a cada comensal individualment 

GRUPOS - Las mesas se cobrarán completas, no se cobrará a cada comensal individualmente 


