LA
CARTA

DESAYUNOS
4,00€

Desayuno continental

5,60€

Desayuno especial

Café con leche, tostadas con mantequilla y mermelada
Cafè amb llet, torrades amb mantega i melmelada

Huevos, bacon, beans, café con leche o té
Ous, bacó, beans, cafè amb llet o te

SANDWICHES
Sandwich

3,50€

Sandwich vegetal

4,50€

Sandwich tropical

5,00€

Club sandwich

5,00€

Jamón serrano

4,50€

Queso manchego

4,50€

Hamburguesa con queso

4,50€

Hamburguesa completa

5,00€

Jamón y queso
Pernil i formatge

Tomate, lechuga, huevo y espárragos
Tomàquet, enciam, ou i espàrregs

Lechuga, tomate, zanahoria, piña, pollo y mahonesa
Enciam, tomàquet, pastanaga, pinya, pollastre i maionesa

Pernil Serrà

Formatge manxec

Hamburguesa amb formatge

PLATOS
COMBINADOS
9,00€

Fajitas & nachos con guacamole

7,75€

Pollo al ast, patatas y ensalada

9,00€

Bistec a la plancha con huevos, patatas y ensalada

7,75€

Doble de hamburguesa, huevo y patatas

9,00€

Ribs con patatas fritas

13,90€

Entrecot de ternera con patatas fritas

11,90€

Salmón a la plancha con verduras

9,00€

Sepia a la plancha, patatas fritas y ensalada

8,75€

Merluza, calamares a la romana y ensalada
Lluç, calamars romana i amanida

Pollastre a l’ast, patates i amanida

Bistec a la plancha amb ous, patates i amanida
Doble d’hamburguesa, ou i patates
Ribs amb patates fregides

Entrecot de vedella amb patates fregides
Salmó a la planxa amb verdures

Sèpia a la planxa, patates fregides i amanida

MENÚ NIÑOS
1. Nuggets de pollo, macarrones con tomate y patatas fritas

7,00€

2. Hamburguesa, macarrones con tomate y patatas fritas

7,00€

3. Fingers de pescado, macarrones con tomate y patatas fritas

7,00€

Nuggets de pollastre, macarrons amb tomàquet i patates fregides
Hamburguesa, macarrons amb tomàquet i patates fregides

Fingers de peix, macarrons amb tomàquet i patates fregides
*incluyen refresco y helado
*inclouen refresc i gelat

ENTRANTES FRIOS
9,50€

Carpaccio de ternera

10,00€

Tartar de salmón con aguacate

8,00€

Torradas d’escalibada con anchoas

2,00€

Pan con tomate

2,00€

Pan con ajo

5,50€

Ensalada verde

9,00€

Ensalada con queso de cabra

8,00€

Ensalada César

9,50€

Burrata con tomate, aceitunas y albahaca

9,75€

Ensalada de salmón y manzana

8,50€

Tomate con mozarela

Carpaccio de vedella

Tartar de salmó amb alvocat

Torradas d’escalibada amb anxoves
Pa amb tomàquet
Pa amb all

Amanida verda

Amanida amb formatge de cabra
Amanida César

Burrata amb tomàquet, olives i alfàbrega

Amanida de salmó i poma
Tomàquet amb mozarela

PASTA
Espaguetis carbonara

7,50€

Macarrones boloñesa

7,50€

Espaguetis con gambas y salmón

9,00€

Lasaña de carne

8,00€

Espaguetis amb gambes i salmó

Lasanya de carn

ARROCES
11,75€

Paella de marisco = 11,75€

9,75€

Fideua con all y oli = 9,75€

Paella de marisc

Fideua amb all i oli
10,50€

Arroz negro = 10,5€
Arròs negre

*mínimo 2 personas / mínim 2 persones
*precio por persona / preu per persona

TAPTAS
Patatas fritas

3,50€

Patatas bravas o con all i oli

4,50€

Nachos con guacamole

4,00€

Alitas de pollo

4,50€

Aros de cebolla

3,50€

Nuggets (6 ud)

4,00€

Croquetas picantes

4,50€

Huevos fritos con patatas y jamon

6,50€

Mejillones al vapor o marinera

5,50€

Patates fregides

Patates braves o amb all i oli

Aletes de pollastre
Anelles de ceba

Croquetes picants

Ous fregit amb patates i pernil

Musclos al vapor o marinera

Gambas a la plancha
Gambes a la planxa

Calamares romana

Calamars a la romana

POSTRES
4,50€

Coulant de chocolate

4,50€

Tiramisú = 4,50€

3,50€

Sorbete limón
Sorbet llimona

4,75€

Tarta de queso

Pastís de formatge
4,50€

Flam con nata
Flam amb nata

4,75€

Fresas con nata

Maduixes amb nata
4,55€

Trufes con nata
Trufes amb nata

4,00€

Crocanti

4,00€

Contesa

5,75€

Cafè irlandés
Cafè irlandès

