PA

PER PICAR
Xips de patates 

3.00

Xips de verdures

4.50

Ametlles fumades 

4.50

Pa amb tomàquet

3.10

Focaccia amb mantega de tòfona

3.50

Pa de massa mare torrat

2.50

SALAONS

ADOBATS
Selecció d’olives 

3.50

Petites piparras al punt de picant

3.50

Filets d’anxoves del Perelló 000
(4 unitats)

11.50

Platet de pernil ibèric D.O. Guijuelo

17.50

Cecina de vaca vella de Cal Tomàs
amb oli de pebre negre i farigola

12.90

Selecció de formatges artesanals
amb pa de fruits secs i mostassa de figues  15.00

ELS FREGITS

DE TOTA

LES BRAVES

LA VIDA

DEL OCAÑA

Patata rostida al forn amb allioli de iogurt
i sal de tomàquet, pebrot escalivat, nyora
i pebre vermell picant

Croquetes de pernil

4.90

Calamars a l’andalusa  12.00
5.80

FREGIT DE VERDURA
Calamars de muntanya (barreja de verdures
en tempura) amb allioli

6.50

Bunyols de ceba amb sofregit de tomàquet picant 

4.50

EL BEURATGE DE RESURRECCIÓ DE L’OCAÑA
Copeta de brou de pollastre
amb una mica de menta amb el seu punt de Jerez fi 

4.00

PLATS
FREDS I TEBIS
Amanida de carxofes, enciam trocadero, quinoa,
ruca, ametlla fumada, vinagreta d’all blanc i iogurt 

12.00

Carpaccio de céleri escalivat amb ceps confitats,
codony al conyac i mató

12.50

Coca de fonoll caramel.litzat amb seitons,
llimona, alfàbrega i vitxo

11.50

Steak tàrtar amanit amb romesco
de mantega negra i anxova, servit amb pa torrat

12.90

PLATERETS
Amanida barcelonoise amb olivada y torradetes
Mongeta verda, patata, maionesa d’anxova,
ou dur, ventresca de tonyina 

5.90

Amanida verda d’enciam i fulles
amb vinagreta d’herbes

5.50

Salmó fumat a casa
amb cogombre a la mostassa i raifort

8.50

Ventresca de bonítol confitat
amb pastanagues escabetxades,
coriandre i ceba tendra

12.50

Hummus ametllat amb endívies

5.00

Terrina de ceps amb pa torrat

9.50

Truita de patata al tall “la grassoneta”

3.90

OUS
Els ous estrellats de Ricardo
amb tonyina i alvocat

13.50

Ou fregit amb espàrrec verd,
meuniere i picada d’avellana

12.50

PEIX

SALTATS
Peça d’escamarlà 000 saltada
amb salsa de Jerez, gingebre i vainilla

s/m

Musclos saltats en romesco d’herbes i vitxo verd

Fideus de Sanmartí a la cassola
amb bolets, formatge comté i allioli

21.00

Verat a la flama amb làmines de carbassa
en escabetx picant

15.50

12.00

CASSOLES
Arròs de l’Empordà
amb escamarlans i musclos
(min. 2 persones)

Llobarro a refregit de ceba tendra,
tomàquet cherry, tàperes, alfàbrega, llimona i all 

ROSTITS

18.00 per persona
15.90

Costella de vedella de Cal Tomàs
rostida i glacejada amb bolets i col

17.90

Pollastre de pagès rostit a la catalana
amb nyora i cacau servit amb
un saltejat de mongetes tendres

14.90

ENTREPANS
El Pepito de ploma ibèrica
amb pebrot vermell en escabetx i curri vermell

15.00

La Cheeseburger de vaca vella
amb doble de formatge cheddar,
cogombre a la mostassa i quetxup casolà

12.50

El Vegetal d’albergínia i formatge idiazabal arrebossat
amb ruca i tomàquets semisecs en focaccia 
10.00

POSTRES
Flam de formatge amb sorbet de gerds

7.50

Pastís de llimona amb gelat de iogurt

7.00

Fondant de xocolata Guanaja 70%
amb gelat d’avellanes

8.00

Pinya de la muntanya caramel.litzada
en Falernum amb gelat de vainilla

6.50

