ENTRANTS

Assortiment d’embotits
del país amb pa amb tomàquet

9,60

4,80

Gran assortiment d’Ibèrics amb
pa torrat amb tomàquet i all

17,10

Tortilla de verduras
amb pa amb tomàquet

4,80

Pernil país petit
amb pa amb tomàquet

6,30

Daus de formatge Mantxego

6,80

11,70

Tapa de formatge i amanida

6,80

Pernil país gran
amb pa amb tomàquet

Gaspatxo

5,30

Truita de patates
amb pa amb tomàquet

Gran assortiment de formatges 12,40

Endívia amb tomàquets secs
i crema de formatge de cabra

8,90

Torrades amb escalivada i
Mantxego

8,90

Verda
Enciam, ceba, pebrot,
cogombre i olives

5,00

Vegetal
Enciam, ceba, pebrot vermell
tomàquet, pastanaga i olives

7,20

Especial
Enciam, ceba, tonyina,
anxoves, espàrrec, tomàquet,
pebrot, ou dur, pastanaga i
olives

9,30

Italiana
Enciam, tomàquet,
mozzarella, alfàbrega i olives

7,70

Cap de Creus
Enciam, tomàquet, ceba,
anxoves i olives

8,50

De formatges
Enciam, cogombres,
pastanaga, ceba, pebrot
verd, codonyat i olives.

8,10

PANS

Pa de coca artesanal
amb tomàquet

3,00

Pa torrat amb tomàquet i all

2,50

Pa torrat amb allioli

2,50

Pernil d’ànec de l’Empordà
amb amanida i pa torrat
amb tomàquet i all

10,50

Platets ibèrics amb pa
torrat amb tomàquet i all:
·
·
·
·
·
·

Pernil Ibèric
Xoriço vermell
Xoriço blanc
Llonganissa
Bull negre
Llengua

9,20
6,40
6,40
6,40
6,40
7,40

Ibèrics 100%, aglà pur i dels millors
productes ibèrics del país.

Torrades amb escalivada i
anxoves de “Cap de Creus”

8,90

Anxoves de “Cap de Creus”
amb pa de coca amb tomàquet

7,80

Escabetx de sardines

5,20

Escabetx de bonítol

5,20

Salmó fumat amb amanida,
ou dur i pa torrat

SOPES I ALTRES

7,20

PEIX

AMANIDES

Brie al forn

EMBOTITS

VEGETALS I FORMATGES

TAPES I

12,90

Gaspatxo (a l’estiu)

5,30

Sopa de peix

8,70

Escudella (a l’hivern)

8,20

Meló amb pernil:
· País
· Ibèric

9,50
11,50

Samosa de carn

5,10

Samosa de verdures

5,10

PLATS

PEIX DEL DÍA

Preguem que mirin la mostra de peix i
marisc del dia, comprats directament al
port. Cuinem el peix al forn amb patates,
ceba, tomata, herbes aromàtiques i vi blanc.

PRINCIPALS
Plats indis el·laborats amb espècies
freques i seques, acompanyades
d’arros i salses dolces i picants:

PEIX

Curri de pollastre amb
salsa de tomàquet

16,40
16,80

El peix pot variar depenent de l’oferta del
mercat, així com els seus preus.

Curri de pollastre amb
gingebre, llimona i coriandre
fresc

Peix al forn

Kurma de pollastre amb
fruits secs

17,20

Curri de verdures

15,80

Vindaloo, curri clàssic
de porc de gust fort

17,50

Curri de bou amb salsa
d’ametlles

18,90

S/M
9,60

Gambes a la planxa amb
amanida

16,40

Arròs a la cassola de marisc*

18,90

CURRIS

Sardines a la planxa i pa
amb tomàquet

Curri de peix

(mín. 2 persones / preu per persona)

24/36

(consultar cambrer)
* L’arròs no se serveix a la nit

Curri de xai
(Karahi Gosht)

19,80

Carns amb salsa Fin del Mundo:

Curri de gambes amb prunes

17,50

Reducció de Xerès, xampinyons, pebre verd,
crema i acompanyat d’arròs.

· Bistec de bou
· Medalló de bou
· Entrecot de bou

E
X
T
R
E
S

13,90
20,90
18,20

Amb amanida o arròs

(para acompanyar carn o peix)

Extra de arròs
Extra de chutneys

CARNS

12,90
19,90
18,20

Pasta a l’all

Spaghetti amb salsa de tomàquet
i verdures

8,80
16,90

La nostra carn és local o procedeix de la zona
volcànica de “La Garrotxa”, de gran tradició
ramadera. Preguntin per carn Halal.

PASTA

Pasta Napolitana

Amb pa amb tomàquet i
mongetes blanques.

EXTRES
Salsa Fin del Mundo
Salsa Allioli

2,00
1,50

Pasta Bolognesa

8,40

8,90

Spaghetti amb salsa de tomàquet,
carn picada i verdures

Macarrons gratinats

9,30

Salsa de tomàquet, carn picada,
crema de llet i formatge gratinat

Macarrons vegetarians
1,50
1,50

8,80

Spaghetti fregits amb all, julivert
i olives negres

Carns a la brasa:

· Butifarra
· Cordero

5,10
9,80

Los curris, debido a su compleja
elaboración, no siempre están disponibles.
Pregunten por Halal.

Carns a la planxa:
· Bistec de bou
· Medalló de bou
· Entrecot de bou

Samosa de carn o verdures
Ració curri verdures

8,90

Salsa napolitana i formatge gratinat

Pasta ració nen (a escollir)

6,70

