LO RANXO D’ESTIU
Per compartir i xalar:

Sofregit i el "xup-xup" a taula:

Croqueta cremosa de peix de roca amb
maionesa de caps de gamba... 3,00€

“Xup-xup” de mandonguilles de
congre amb "tirabecs" i escamarlans
de Palamós... 17,00€

Falàfel de maire de Palamós amb llentia
roja, formatge fresc d’Ullastret i confitura
agredolça de figues i ametlla... 7,50€
Oliva Gordal farcida amb anxova de
Palamós, dashi de vermut i taronja... 7,00€
Esqueixada de barracuda marinada amb
ceba de Figueres al cop de puny i oliva
negra kalamata en textures... 10,50€
Crema freda d’alvocat amb molla
marinada de Palamós i salsa tsatsiki de
iogurt de Ca la Nuri... 11,00€
Conserva d’escabetx de Musclos del Delta
amb escuma de cítrics... 13,50€
Gamba blanca de Palamós amb oli de
romaní, chutney de poma de Torroella
amb salsa Cafè Paris i ceps... 16,00€
Porros joves brasejats a baixa
temperatura amb holandesa d’all negre i
peix gat a la brasa amb terra d’herbes
fumades... 16,00€
Escrita a la brasa amb emulsió d’alfàbrega,
bitxo, festucs i micro carabassó... 16,50€
Pop roquer de les nostres costes,
nyàmeres, kimchi de tomàquet de penjar i
piquillos a la brasa... 17'00€
Sèpia a dues coccions amb ou a baixa
temperatura, emulsió de pibil i maionesa
de llima... 17,00€
Graellada de peix de llotja a les dues
salses... 19,00€
Steak tàrtar de vaca vella... 13,80€

Arròs socarrat de crac blau au crabe
bleu frit avec fruits del mar i allioli
suau... 18,00€
Suquet de tallahams amb patata
treballada i allioli de nyores... 17,00€

De Palamós, la gamba:
Arròs de gamba, gamba i gamba...
18,00€
Escumós de suquet de gamba de
Palamós amb el seu suc... 15,00€
Gamba mitjana de Palamós a la brasa...
19,50€
Tàrtar de gamba vermella amb
consomé dels seus caps... 16,00€

De la cala, tonyina de Balfegó:
Tàrtar de tonyina Balfegó amb
textures d’alga nori i plàncton... 17,50€
Sashimi de tonyina Balfegó amb
sorbet de llima, wasabi i esfèrics de
soja... 17,50€
Galta de tonyina a baixa temperatura i
api-rave acompanyat amb un xarrup
de kombutxa d'arròs del Delta...
18,00€
Entrecot del mar a la brasa amb
patates rosses i brou de peix blau...
18,00€

