Per començar i compartir

Els nostres clàssics Lunch (13:00-16:00)

El tradicional “pica pica” de La Mar de
Santa: Calamarsets, bacallà
arrebossat, calamars i croquetes de
bacallà

26 €

Hort d' hummus, verduretes i Papadum

14 €

Musclos a la marinera o al vapor

13 €

Pernil Ibèric de gla tallat a ganivet (95
gr.)

27 €

Vieira amb foie i mango

12 €

Burrata amb tomàquet i pesto

22 €

Pop a la graella

28 €

Tàrtar de tonyina amb pera

18 €

Carpaccio de vedella, pinyons , núvol d'
Idiazábal i oli de trufa

16 €

Gaspatxo de tomàquet

14 €

Rigatoni amb salsa Chipotle, espàrrecs
de marge, estirabecs, bolets, anacards
i pèsols

18 €

Tomàquets en semiconserva amb
ventresca de tonyina ibèrica

17 €

Pà amb tomàquet

2,2 €

Pa amb allioli

2,2 €

Arrossos (min.2 persones / Preu per persona)

Amanida Cèsar

16 €

Hamburguesa de vedella, formatge
Cheddar, bacó i ceba

16 €

Hamburguesa vegana, guacamole,
enciam i tomàquet

16 €

Sandwich club

16 €

Nachos amb guacamole, jalapeños,
nata agra i formatge Cheddar

13 €

Selecció de pizzes artesanes

18 €

Aletes de pollastre barbacoa

11 €

Peixos frescos

Arròs negre

24 €

Arròs a banda

24 €

Arròs amb Llamàntol

46 €

Arròs de verdures

21 €

Paella mixta

27 €

Paella de peix i marisc

32 €

Carns pures

Bullit de peix i arròs a banda (Min. 2
persones)

37 €

Bacallà negre

36 €

Llamàntol a la brasa

60 €

Llamàntol amb ous i patates fregides

62 €

Tonyina vermella del Mediterrani

35 €

Peix del dia al forn o a la graella

SM €

Pa amb allioli

SM €

Postres

Surf & Turf: filet de vedella, gambes i la
seva salsa

38 €

Pit de pollastre pagès arrebossat en
Panko amb salsa Romesco

19 €

Filet de vaca rossa gallega

36 €

Secret Ibèric amb compota de poma i
bolets

24 €

Tiramisú artesanal

8€

Semi esfera de xocolata i avellana

9€

Mousse de maduixa amb merenga

8€

Sorbet de llimona

7€

Mosaic de fruites

7€

