
PER PICAR I COMPARTIR

      Pa de vidre amb tomata / 6€ 

Anxoves de l’Escala  / 12€ 

Pernil D.O. Ibèric / 32€

Assortiment de les nostres croquetes Can Motes / 14€

ENTRANTS 

Amanida de llamàntol, celerí i brots tendres  / 32€

Milfulls d’albergínies i anxoves de l’Escala  / 18€

Perdiu lleugerament escabetxada  / 21€

Saltat de bolets de temporada amb ou i papada de porc / 17€

Sardines amb cigrons i pipes de carbassa / 15€

Verat amb adobats i carbassa / 15€

Farcellets de perdiu a la col  / 19€

Sopa de pescadors de la nostra costa  / 17€

Carpaccio d’ànec amb parmesà i pinyons  / 18€

DEL NOSTRE MAR 

Lluç en salsa verda amb tripa de bacallà / 27€

Llom de bacallà amb crema de porros  / 28€

Peix de llotja al forn a l’estil pescador “empordanès”  / 32€

Gamba extra de la Costa Brava a la sal  / 35€

Arròs negre de sèpia, calamar i bolets / 22€

Espardenyes del port de Llançà amb espàrrecs tendres  / 45€



DE LA TERRA 

Fricandó de vedella amb bolets de temporada  / 22€

Garrinet rostit amb suc de taronja  / 28€

Entrecot de vedella a la graella amb el seu suc i verduretes del temps  / 25€

Filet de cabirol rostit amb fruits vermells  / 27€

La nostra “Royale” de llebre a la cullera amb poma i cacau  / 28€

Civet de senglar / 25€

FORMATGES

Taula de formatges artesans / 18€

POSTRE

Gelat de llet de cabra amb alfàbrega i fruits vermells / 8€

Pastís Bretó de poma / 8€

Crema de cítrics / 8€

El nostre pastís de formatge / 8€

Recuit de Fonteta, gelat de mel i pinyons del país  / 8€

Cassoleta de xocolata  / 8€

Aquest establiment té disponible la informació relativa a la presència d’al·lergògens dels nostres productes. Dirigeixi’s al nostre personal si desitja més 
informació


