PER PICAR
Xips de patates La Bonilla

PA

3.50

Pa de vidre amb tomàquet untat a mà

3.50

Focaccia d’olives negres

3.50

Pa de massa mare 

2.50

BEURATGES REFRESCANTS DE L’OCAÑA
Granissat de vermut amb olives El Xillu

5.50

Granissat de gaspatxo amb vodka

5.00

ADOBATS
La nostra selecció d’olives artesanes

4.50

Petites piparras al punt picant

3.50

La nostra gilda con piparra, oliva i anchova

1.90

SALAONS
Anxoves de Perelló 00 (4 filets)

11.50

Platet d’espatlla ibèrica de gla

17.50

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

13.50

Selecció de formatges artesanals
amb codony artesanal

16.00

ELS FREGITS

DE TOTA

LA VIDA

LES BRAVES

DE L’OCAÑA
Patates amb oli de 12 aromes Mediterranis
i all i oli

Croquetes de pernil
(3 un.)
Calamars frescos
a l’andalusa 

5.20
14.50

5.50

FREGIT DE VERDURA
Bunyols de ceba
amb sofregit de tomàquet picant i alfàbrega 

5.50

Mini pastanagues
en tempura amb cafè i taronja, i crema fresca

9.50

PLATERETS

PLATS
FREDS I TEBIS

Bròquil al vapor amb citronella i bitxo

Amanida barcelonoise amb ventresca de tonyina,
olives negres, escarola i pics 

6.90

Amanida verda d’enciam i fulles
amb vinagreta de pedro ximénez

6.50

Amanida d’espàrrecs verds, enciam trocadero,
vinagreta d’all blanc, ruca, raves i pinyons
Hummus ametllat amb endívies, ametlles fumades,
llimona confitada i menta
Salmó Label Rouge fumat a casa
amb cogombre a la mostassa i raifort
Ventresca de bonítol de la casa Nardín
amb amanida de tomàquets i remolatxes de colors
en vinagreta de escalunya i galanga
Steak tàrtar de vaca vella amanit
amb romesco de mantega negra i anxova,
servit amb pa torrat

12.50
6.00

8.90

Musclos al vapor
amb romesco d’alfàbrega, coriandre i bitxo verd

13.50

Els ous estrellats de Ricardo amb tonyina i alvocat

14.00

Truita de patata amb ceba feta al moment 

8.50

ENTREPANS

12.50

11.50

Burger de vaca vella amb cheddar fumat, romesco,
cogombre a la mostassa i enciam
acompanyat amb patates fregides

16.00

15.50

Pepito de presa ibèrica
amb pebrot vermell escabetxat,
curri vermell i alfàbrega

15.00

Pepito d’albergínia al miso amb ceba adobada,
olives negres i iogurt

12.50

PEIX

ARROSSOS
I
FIDEUS
Cassola de fideus de Sanmartí
amb espàrrec verd, cors de endívies i gorgonzola 

Llobarro amb vinagreta de mató i maria lluïsa
amb mongetes verdes i créixens 

22.50

Turbot amb albergínia escalivada i
una salsa de musclos, yuzu i pebrot vermell

24.50

Verat a la flama amb escabetx de pastanaga,
fonoll i coriandre

18.00

15.50

Arròs amb gambetes vermelles i moll,
amb pebrot de romesco i conyac (per 2 persones) 21.00 p. p.
Arròs del pagès, botifarra de Cal Tomàs,
mongetes tendres, bolets i xerès fi
(per 2 persones)

17.00 p. p.

Arròs de l’Empordà amb escamarlà 000
i pebre d’Espelette (per 2 persones)

24.50 p. p.

CARNS
Cansalada de porc Ral a la planxa
amb romesco de ñora, cacau i avellanes,
amb cebetes i alls tendres

15.50

Picantó marinat de las Landas amb llima i farigola,
puré de patates i prunes al vermut

17.50

Filet de vaca vella (180 gr.) amb molles trufades,
mostassa de pinyons i espinacs saltats

26.50

POSTRES
Flam de formatge amb sorbet de gerds
i crumble de gingebre

7.50

Pa de pessic de pastanaga amb tofe de pal tallat,
gelat de llet i maracujà

7.00

Fondant de xocolata Guanaja 70%
amb gelat de vainilla

8.00

Gerds, mores, maduixes i nabius
amb romesco de cítrics i chantilly

8.50

