INFORMACIÓ IMPORTANT AL·LÈRGENS
Introducció per als clients que es trobin afectats per al·lèrgens i informació
dietari, Halal (H), picant (P), etc...
Al·lèrgens
(1) Cereals que conténen glúten
(2) Crustacis i productes a base de crustacis
(3) Ous i productes a base d'ou
(4) Peix i productes a base de peix
(5) Cacahuets i productes a base de cacahuets
(6) Soja i productes a base de soja
(7) Llet i els seus deribats
(8) Fruits amb closca
(9) Api i productes deribats
(10)

Mostassa i productes deribats

(11)

Grans de sèsam i productes a base de sèsam

(12)

Diòxid de sofre i sulfits

(13)

Tramussos i productos a base de tramussos

(14)

Moluscs i productes a base de moluscs

Identificarem aquests productes a cada plat.
Exemple:
E. Italiana: enciam, tomaquet, mozzarella, alfàbrega i olives. (7) - 7,70€
* La amanida conté (7): deribats de llet
Per a qualsevol dubte, consulteu al cambrer.
Tots els nostres vins ténen sulfits (12) afegits o de producció natural dins els
mateixos vins.

Especialitats de la Casa
Peix Fresc
Comprem peix fresc directament del port i el cuinem
senzillament per conservar el seu bon gust

Plats de l´India
Plats indis cuinats de manera casolana amb espècies seques i
fresques, servits en "Baltis", típiques cassoles índies, i Basmati.
Al·lèrgens, informació important per als nostres clients amb intoleràncies i
al·lèrgies , tenim una carta que identifica el nostre ús dels 14 elements més
al·lergènics (Llei/reglament 1169/2011) però al mateix temps aquí elaborem tota la
nostra cuina de forma casolana i és impossible garantir que no hi hagi
traces de cap element potencialment al·lergènic en els plats .

Amanides
A. Verda :enciam, ceba, pebrot, cogombre i olives
A. Vegetal: enciam, ceba, pebrot vermell, tomàquet, pastanaga i olives
A. Especial : enciam, ceba, tonyina, anxoves, espàrrec, Tomàquet, pebrot,

5,00
7,20

ou dur, pastanaga i olives.

9,30
7,70
8,50

(3)(4)

A. Italiana : enciam, tomàquet, mozzarella, alfàbrega i olives (7)
A. Cap de Creus : enciam, tomàquet, ceba, anxoves i olives (4)
A. de Formatges: enciam, cogombres, pastanaga, ceba, pebrot verd,

8,10

formatges, codonyat i olives (7)

Sopes
Gaspatxo (1)(9)
Sopa de Peix (1)(2)(4)(8)(9)(12)
Escudella ( a l´hivern) (1)(3)(9)(12)(13)

Pasta: Espaguetis o Tallarines

5,30
8,70
8,20
(1)

Pasta a l'all: tallarines fregides amb all, olives negres i julivert (1)
Pasta Napolitana: salsa de tomàquet i verdures (1)(9)
Pasta Bolonyesa : salsa de tomàquet amb carn picada i verdures (1)(9)
Macarrons: bolonyesa, crema de llet i formatge cuinats al forn (1)(7)(9)
Macarrons vegetarians: salsa de tomàquet i verdures (1)(7)(9)
Pasta ració nen (1)(7)(9)

8,80
8,40
8,90
9,30
8,90
6,70

Peix Fresc
Ens plau mostrar-lis l'assortit de peix i marisc comprat
directament al port. El peix està cuinat al forn , acompanyat de
patates, ceba, tomàquet, herbes aromàtiques i vi blanc.
L'assortit de peixos i els seus preus, varien en funció del
mercat.(4)

Peix
Sardines fresques a la planxa amb pa amb tomàquet (1)(4)
Gambes a la planxa amb amanida (2)(12)
Arròs a la cassola de marisc (mínim 2 pers./preu per pers.)
L’arròs no es serveix de nit (2)(4)(9)(12)(14)

9,60
16,40
16,90

Carns
Bistec * a la planxa amb amanida
12,90
Bistec * "Fin del Mundo" amb arròs i salsa amb crema de llet, xerès,
xampinyons i pebre verd. (7)
13,90
Medallo de bou * "Fin del Mundo" amb arròs i salsa de crema de llet,
xerès, Xampinyons i pebre verd. (7)
20,90
Entrecot de bou * "Fin del Mundo" (7)
18,20
Botifarra * amb pa amb tomàquet i mongetes (1)
8,80
Xai a la planxa * amb pa amb tomàquet i mongetes
16,90
*La nostra carn és local o procedeix de la zona volcànica de la
Garrotxa amb la seva gran tradició ramadera. Preguntar Halal.

Plats Indis
Plats indis elaborats de manera casolana, amb espècies
fresques i seques acompanyats de diverses salses, dolces i
picants, amb arròs.
Samosa de carn o de verdures (1)(10)
5,10
Curry de pollastre amb salsa de tomàquet (10)
16,40
Curry de Pollastre amb gingebre,llimona i coriandre fresc
16,80
Kurma de pollastre amb fruits secs (7)(8)
17,20
Curry de verdures (10)
15,80
*Ració de curry de verdures per a carn o peix
9,80
Vindaloo curry clàssic de porc de gust fort
17,50
Curry de bou amb salsa d'ametlles (7)(8)
18,90
Curry de peix consultar cambrer (peça sencera entre 24,00 € y 32,00€) (2)(4)
Curry de xai (Karai Ghost)
19,80
Curry de Gambas amb prunes (2)(4)
17,50
Els curris, degut a la seva complexa elaboració, no sempre
estan preparats. Preguntar Halal.

APERITIVUS i TAPES
Aperitius
Olives farc. d'anxova (4)
Escopinyes de llauna (14)
Escopinyes la Brujula de ll. (14)
Xips

2,20
6,20
15,20
2,30

Olives variades
Cloïsses de llauna (4)
Navallas la Brujula (4)

2,10
7,20
9,60

Tapes y entrants
Truita de patates o verdures amb pa amb tomàquet (3)
4,80
Pernil salat petit/gran
6,30/11,70
Anchoves de “Cap de Creus” amb pa de coca amb tomàquet (4)
7,80
Gazpacho (1)(9)
5,30
Daus de formatge Manxego (7)
6,80
Escabetx de sardines o bonito
5,20
Torrades amb escalivada i anxoves “Cap de Creus” (4)
8,90
Platillo pernil ibèric©
9,20
Platillo de Xoriço ibéric o Morcón ibéric (7) o llonguanissa
ibérica (7)o Xoriço blanc ibéric o llengua ibérica ©
6,40
Gran Assortiment d’Ibérics ©
17,10
Gran Assortiment d’embotits
9,60
Gran Assortiment de formatges amb amanida i codony (Brie, Roquefort, Cabra,
Manxego i Gouda) (7)
12,40
Tapa de formatge amb amanida (7)
6,80
Salmó fumat amb amanida, ou dur i pa torrat (3)(4)
12,90
Pernil d’anec de l’Empordà amb amanida i pa torrat
10,50
Meló amb pernil salat/ibèric
9,50/11,50

Pa

(1)

Pa
Pa torrat
Pa de coca “Mossen” amb tomàquet

1,30
2,00
3,00

Pa amb tomàquet
Pa amb tomàquet i all o
mantega o alioli

2,00
2,50

Entrepans
Formatge (1)(7)
4,80
Xoriço Ibèric (1)
Formatge Manxego (1)(7)
6,90
Fuet/llonganissa (1)(7)
Anxoves (1)(4)
6,80
Botifarra blanca/negre (1)
Pernil salat (1)
5,60
Vegetal (1)
Pernil ibèric (1)
8,50
Pernil amb formatge (1)(7)
Pernil dolç (1)
4,80
Ibèric amb manxego (1)(7)
Tonyina (1)(4)
5,80
Suplement vegetal
© Ibèrics Maldonado, 100 % pura gla i dels millors productes ibèrics del país.

5,20
6,40
4,90
5,50
6,90
8,90
1,60

Postres
De la Casa
Crema Catalana (3)(7)
Pastís de xocolata (1)(3)(7)(8)
Pastís de poma (1)(3)(7)
Pastís de pastanaga (1)(3)(7)(8)
Pastís de ametlla i trossos de xocolata (1)(3)(7)(8)
Pa de pessic de plàtan (1)(3)(7)
Pastís de formatge (1)(3)(7)

5.20
5.40
4.20
4.00
4.00
3.90
5.90

Especials
Copa mulatito: gelat de vainilla, nata i café (7)(8) 6.20
Mel i Mató (7)(1)
6.60
Gelat de formatge fresc amb figues en almívar (7) 7.00

Gelats
De vainilla de Madagascar (7)(3)
D´avellana (7)(8)
De trufa amb trossos de xocolata (7)(8)
De trufa amb taronja (7)(8cacao)
De iogurt i mora (7)
De Maduixa amb trossos de maduixa natural (7)
Ametllat de vainilla (5)(7)(8)
Sandwich de vainilla i crema (7)
Cucurutxo de vainilla i xocolata
o maduixa i crema(7)(8)
Refrescant de llima-llimona o maduixa

4.90
5.20
5.60
6.20
6.00
5.60
2.80
3.00
2.50
2.00

Sorbets
De llimona
De gerds
De mandarina

5.20
5.20
5.20

