Pa de coca amb tomàquet i pernil de Guijuelo

24€

Pan de coca con tomate y jamón de Guijuelo

Assortiment de croquetons casolans

15€

Surtido de croquetones caseros

Croquetons casolans de pernil de Guijuelo

15€

Croquetones caseros de jamón de Guijuelo

Anxoves del mar Cantàbric i pa amb tomàquet

12€

Anchoas del mar Cantábrico y pan con tomate

Amanida de salmó marinat amb brots tendres i el
nostre guacamole amb llagostins

14€

Ensalada de salmón marinado con brotes tiernos y
nuestro guacamole con langostinos

Tataki de tonyina salvatge, verduretes
saltades, soia, gingebre i wasabi

18€

Tataki de atún salvaje, verduritas
salteadas, soja, jengibre y wasabi

Foie a la sal sobre pa d’espècies i
melmelada de tomàquet

16€

Foie a la sal sobre pan de especias y
mermelada de tomate

Bunyols de bacallà del Ceferino (amb allioli i mel)

17€

Buñuelos de bacalao del Ceferino (con alioli y miel)

Cassola de musclos al vapor

12€

Cazuela de mejillones al vapor

Tempura de calamars de costa amb allioli i llimona

17€

Tempura de calamares de costa con alioli y lima

Pop a la brasa

21€

Pulpo a la brasa

Cloïsses gallegues a la marinera o a la planxa

16€

Almejas gallegas a la marinera o a la plancha

Paella marinera

17€

Paella marinera

Arròs de verdures de l’hort amb romesco (vegà)

14€

Arroz de verduras de la huerta con romesco (vegano)

Arròs negre de rap, pop i cloïsses

22€

Arroz negro de rape, pulpo y almejas

Arròs de popets amb carxofes i allioli

18€

Arroz de pulpitos con alcachofas y alioli

Fideuada marinera

17€

Fideuada marinera

Arròs amb crosta d’ou, bacallà i gambes

18€

Arroz con costra de huevo, bacalao y gambas

Arròs del senyoret de Vilanova

26€

Arroz del señorito de Vilanova

Filet de vedella a la graella amb salsa de foie,
puré cremós de patates i tòfona

25€

Solomillo de ternera a la parrilla con salsa de foie,
puré cremoso de patatas y trufa

Filet de vedella a la graella o a la llosa amb
verduretes de l’hort i patates fregides

23€

Solomillo de ternera a la parrilla o a la piedra con
verduritas de la huerta y patatas fritas

Espatlla de cabrit de llet feta a l’antiga

24€

Espalda de cabrito asada como antaño

Rap de costa a la donostiarra amb patates,
allets, pebre vermell i vinagre de xerès

24€

Rape de costa a la donostiarra con patatas, ajitos,
pimentón rojo y vinagre de Jerez

Romescada de rap de costa amb cloïsses i patates

24€

Romescada de rape de costa con almejas y patatas

Llom de bacallà a la basca amb cloïsses

19€

Lomo de bacalao a la vasca con almejas

Bacallà a la planxa amb minisamfaina

19€

Bacalao a la plancha con minipisto

Tonyina salvatge a la llosa amb verduretes

24€

Atún salvaje a la piedra con verduritas

Suquet de rap i llamàntol amb patates

28€

Suquet de rape y bogavante con patatas

Sarsuela de peix i marisc dels
pescadors de Vilanova

24€

Zarzuela de pescado y marisco de
los pescadores de Vilanova

Aquest restaurant forma part del grup d' establiments adherits a la Marca Cuina Catalana,
i com a tal ha pres el compromís de treballar per la promoció i difusió del patrimoni culinari català.
Si és al·lèrgic o pateix alguna intolerància alimentària, disposem de la informació sobre els
al·lergògens de la nostra carta. Si us plau, abans de demanar comuniqui—ho al maître
Si es alérgico o sufre alguna intolerancia alimentaria, disponemos de la
información de los alergógenos de nuestra carta. Por favor antes de pedir comuníqueselo al maître

10% Iva inclòs
Pa de pagès cuit al forn de llenya

2,5€

