
PER COMPARTIR

Dip d’albergínia i nous  12  
amb flatbread

Rejesalat  14,5

Smørrebrød de salmó, alvocat  16,5 
amb verds i rave picant

Croquetes de llamàntol (3 u.) 10

Croquetes de formatge kraftkar (3 u.)  8

Musclos, mantega blanca,  16,5  
“huevas” i patates fregides

Cebetes rostides, iogurt i pinyons 12

Formatge de vaca a la brasa  16,5 

Peixet i fulles en tempura  15

Carxofes a la brasa  16,5

SOPES

Fiske suppe  17,5

Sopa de cranc fumada amb alvocat  17 
a la brasa i oli de chili 

BARRA FREDA Y ENTRANTS

Nigiris

tonyina  4
vieira  5
Peix llimona  4
Orada 4

Ostres 

Kumamoto nº 4  4,5
Fine de Claire nº3  5
Utah beach nº2  6
Salsa: Mignonette o
soja picant, gingebre i verduretes 

Torradeta de steak tàrtar  7 
amb mantega fumada i anxova

Amanida de créixens amb carbassa  15,5 
rostida, formatge fresc de cabra,  
fonoll i cruixent de bacó

Tomàquet Raf, stracciatela, 15,5 
mandarina i alfàbrega

Sardines marinades, raïms i endívies  14 

Crudo de dorada amb soja, vinagre  17,5 
de magrana, llimona i ametlla tendra 

Tiradito de tonyina Bluefin,  19 
tomàquet verd, jalapeño i “huevas” 

Tàrtar de vieira fumat  21  
amb caputxina

Peix llimona a l’oli d’oliva verge  17

PASTES I ARROSSOS

Tagliolini amb anxoves, chile  16 
i llimona

Tagliatelle amb ceps i parmesà  19

Spaghetti amb rossellona  18

Mezzi paccheri, ragú de turbot  20 
i espàrrec marí

Fettuccine amb ragú de vedella  17 
al vi negre

Arròs melós d’escamarlans  27

Arròs amb pollastre, trompetes  20 
i alls tendres

PEIXOS I CARNS

Lluç d’ham amb pil pil  20 
de pebrots rostits

Calamarcets de platja,  21,5 
ceba rostida i bolets

Llobarro amb espàrrecs, bròquil  24,5 
i puré de xirivia

Turbot sencer a la brasa  65,5 
per a dos (800 gr)  

Steak tàrtar fumat amb adobats  17,5 
i raifort

Schnitzel duroc amb aranyans  19 
vermells i rossinyols

Espatlleta de xai lletó lacat  27

Entrecôte Rib eye amb salsa bearnesa  27


