
10% IVA. Inclòs 

ENTRANTS CALENTS _____________________________________________________________________  
Musclos al vapor i herbes fresques (9·12·14) 12,90 € 
Sopa de tomàtiga natural amb farigola i alfabeguera (7) 8,80 € 
Broqueta en tempura de llagostins i hortalisses (1·2·3·6) 15,90 € 
Foie a la planxa amb boletus, pinyons i torrades (1·8·12) 18,90 € 
Mozzarella cruixent damunt melmelada de tomàtiga i alfàbrega (1·3·7) 11,50 € 
Llagostins flamejats a l’allada, “pebre bord” i bitxo (2·12) 17,90 € 
Calamar mediterrani a la romana amb salsa “all i oli” (1·3·7·14) 18,50 € 
Assortit de croquetes vermell de sobrassada i negre de sèpia (1·3·4·14) 12,00 € 
ENTRANTS FREDS _______________________________________________________________________  
Gaspatxo de l'horta amb la seva guarnició i crostons (1) 8,80 € 
Amanida de burrata de búfala i emulsió d'alfàbrega (7·8·12) 12,50€ 
Talls de pernil ibèric i pamboliets amb oli V.E. Son Barbassa (1) 19,90 € 
Amanida de trempó i tartar de tonyina amb guacamole (4·6·11·12) 15,70 € 
Amanida de formatge de cabra, cruixent d’ibèric i nous (1·7·8·12) 13,90 € 
Amanida d’alvocat, mango, brots pinyons i chia (6·8·12) 13,90 € 
Carpaccio de llomillo de vedella amb ruca i mahones curat (7·12) 15,10 € 
Carpaccio de gamba vermella amb salicòrnia i “mojo” verd (2·12) 16,20 € 
PASTES I ARROSSOS _____________________________________________________________________  
Ravioli amb salmó marinat, espinacs, tomàquet sec i carabassó (1·3·4·7) 13,70 € 
Caneló de verdures amb beixamel de coco i quinoa (1) 12,00 € 
Paella mixta (Mínim 2 persones) (2·4·9·12·14) Aprox. 30 min. p.p. 18,50 € 
Paella peix i marisc (Mínim 2 persones) (2·4·9·12·14) Aprox. 30 min. p.p. 19,90 € 
PEIX _________________________________________________________________________________  
Filet de llobarro sobre llit de patata fornera i sofregit (4·12) 23,90 € 
Calamar a la planxa amanit amb all, julivert i llima (14) 21,70 € 
Tataki de tonyina vermella, pebrots rostits i cruixent de nori (4·6·11·12) 23,50 € 
Filet de rèmol amb cloïsses i salsa d’ostres (4·12·14) 24,50 € 
CARNS _______________________________________________________________________________  
Llomillo de vedella a la brasa amb foie i salsa de boletus (7·12) 28,70 € 
Entrecot de vedella amb salsa de sobrassada de Mallorca (7) 24,70 € 
Llomillo de mè a la mel i romaní (12) 25,80 € 
Pollastre al curry amb arròs basmati i papadums (-) 19,50 € 
Ploma de porc ibèric a la brasa amb reducció de vi negre i figues (1·12) 23,90 € 
POSTRES _____________________________________________________________________________  
Crema catalana (3-7) 7,80 € 
Cucurutxo d’ametla amb gelat de figa de moro (1-3-7-8) 8,30 € 
Crêpe de poma amb coulis de maduixes (1-3-7-12) 8,30 € 
Volcà de xocolata amb gelat i terra de garrofers (1-3-7-8) 8,30 € 
Granissat d’ametlles de Son Barbassa, llimona natural o llet freda (1-3-7-12) 7,50 € 
Gelats i sorbets variats (7-8) 7,50 € 
Gatò d’ametlla amb gelat de vainilla (3-7-8) 8,30 € 

Servei, pa i olives per persona (1) 2,95 € 

 Els nombres entre parèntesis indiquen els al·lèrgens que conté el plat. 



AL·LÈRGENS – ALÉRGENOS – ALLERGENS – ALLERGENE – ALLERGÈNES 

1- Cereals / Cereales gluten / Cereals containing gluten / Glutenhaltiges Getreide / Céréales 

2- Crustacis / Crustáceos / Crustaceans / Krebstiere / Crustacées 

3- Ous / Huevos / Eggs / Eier /Oeuf 

4- Peix / Pescado / Fish / Fische / Poisson 

5- Cacauets / Cacahuetes / Peanuts / Erdnüsse / Arachides 

6- Soja / Soja / Soya / Sojabohnen / Soja 

7- Llet / Leche / Milk / Milch / Lait 

8- Fruits de closca / Frutos de cáscara / Nuts / Schalenfrüchte / Fruits à coque 

9- Api / Apio / Celery / Sellerie / Célerie 

10- Mostassa / Mostaza / Mustard / Senf / Moutarde 

11- Sèsam / Sésamo / Sesame sedes / Sesam / Sésame 

12- Anhídrid sulfurós / Sulfitos / Sulphur dioxide / Schwefeldioxid und sulphite / Sulfites 

13- Tramussos / Altramuces / Lupins / Lupinen / Lupins 

14- Mol·luscs / Moluscos / Molluscs /Weichtiere / Mollusque 

Reglamento (EU) nº 1169/2011. Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias 
alimentarias. Soliciten información a nuestro personal 

Reglament (EU) nº 1169/2011Establiment amb informació disponible en matèria d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. 
Sol·licitin informació al nostre personal 

Regulation (EU) nº 1169/2011. Establishment with information available about food allergies and intolerances. Ask more 
information to our staff. 

Regulation (EU) nº 1169/2011. Einrichtung Informationen über Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten zur 
Verfügung. Für mehr Information, fragen Sie unsere Personal an.Réglementation (EU) nº 1169/2011.  

Etablissement disposant d’information sur les allergies et intolérances alimentaires. Informez-vous auprès de notre 
personnel. 


