AMANIDES
Amanida Nàutic (amanida verda amb tonyina, espàrrecs i tomàquet) 8,50€
Amanida de tomàquet de temporada, formatge de cabra i vinagreta de pesto 9,50€
Escarola amb bacallà, anxoves i salsa de romesco 10,75€
Amanida amb salmó fumat, perles de mozzarella i vinagreta de mel i mostassa
10,50€

ENTRANTS FREDS
Carpaccio de gambes vermelles amb reducció de Mòdena 12,50€
Anxoves de l’Escala amb pa amb tomàquet 11,60€
Pernil 100% Ibèric tallat a mà amb pa amb tomàquet 21,50€
Sardines fumades amb pa y tomàquet deshidratat 9,75€

ENTRANTS CALENTS
Musclos de roca del Delta al vapor, planxa, marinera o picants 8,50€
Cloïsses a la marinera 12,50€
Gamba vermella mitjana saltejada al brandy 18,50€
Pop a la Brasa 18,50€
Calamarsons a l’andalusa 11,25€
Calamarsons saltejats 11,50€
Croquetes de pernil 9,25€
Gambó de Tarragona a l’andalusa (gamba blanca petita) 7,50€
Calamars a la romana 9,75€
Calamars a l’andalusa 10,50€

INFANTIL
Macarrons amb salsa bolonyesa o carbonara, beguda i postres 12,50€
Macarrons amb salsa bolonyesa o carbonara, escalopa de pollastre amb patates,
beguda i postres 18,50€

EXTRES
Ració de pa (cada 4 persones) 1,50€
Ració de pa amb tomàquet 2,50€
Salses ( romesco, all i oli) 1,50€/ u..
Maionesa 0,75€/u.

IVA INCLÒS

ELS NOSTRES ARROSSOS

(Mínim 2 persones. Preu per persona)

El nostre xef prepara els arrossos melosos
Paella marinera amb gamba vermella i escamarlà 15,80€
Paella marinera “Parellada” 17,80€
Arròs mariner amb rap i gambes “Parellada” 18,50€
Arròs mariner de carabiners ”Parellada” 23,00€
Arròs de bacallà, calamarsons i carxofes 17,50€
Arròs de verdures 15,80€
Arròs de ceps, galeres i calamarsons 18,90€
Arròs mar i muntanya de temporada 17,50€
Arròs caldós de llamàntol i marisc 23,50€
Arròs negre amb calamarsons i escamarlans (amb all i oli) 15,80€
Arròs negre amb llamàntol, escamarlans i calamarsons (amb all i oli) 23,50€
Fideuà amb calamarsons i gambes (amb all i oli) 13,50€
Fideus amb cloïsses, galeres i rap 18,50€

CARNS
Costelles de cabrit a la planxa o arrebossades 16,00€
Escalopa de vedella amb patates fregides 12,50€
Bistec amb guarnició 12,50€
Entrecot de vedella al gust* amb guarnició 17,50€
*Salsa de ceps, salsa rocafort, salsa de pebre verd +1€

PEIXOS
Bacallà a la planxa, a “la llauna” o amb muselina d’alls 15,25€
Suprema de rèmol a la planxa o al romesco 22,50€
Orada a la planxa, a l’oreo, a la donostiarra o a la sal* 15,25€
Lluç de Pinxo a la planxa o al romesco 15,50€
Suquet de lluç amb gamba vermella, escamarlans i musclos 19,50€
Llenguado a la planxa, a la meniere o a la taronja 22,50€
Rap al suquet, a la planxa o al romesco 22,50€
Caldereta de llamàntol i rap 27,00€
Graellada (2 gambes, 2 escamarlans, musclos, cloïsses, rap, lluç, orada) 27,00€
*L’ orada a la sal té un suplement de 2€

IVA INCLÒS

