
LA NOSTRA CARTA 

AMANIDES: 

 

Esqueixada de bacallà amb romesco  9,10 

Amanida de salmó fumat i vinagre de módena  7,50 

Amanida catalana o de la casa  7,00 

Amanida amb formatge de cabra i fruits secs 7.90 

 

 

TAPES: 

 

---->  Fregits: 

 

Croquetes de la casa amb carn d’olla  5,50€ 

Patates amb all i oli 4,25€ 

Patates braves 4,10 

Boqueró enfarinat i fregit 6,30 

Llagostí envoltat amb pasta brisa i toc de mel 7,90€ 

Aletes de pollastre amb salsa barbacoa 5,00€ 

Calamars a l’andalussa  (especialitat) 7,40€ 

 

 

 

 

----> Planxa: 

Popets a la planxa amb romesco calent  (especialitat ) 9,00€ 

Taquets de sípia amb all i oli 7,00€ 

Xipirons amb all i julivert 9,80 

Gamba llagostinera  8 peces 12€ 

Muclo de roca a la planxa amb sal i pebre  7,40€ 

 

----> Cuinats: 

Cargols amb cansalada i salsa coent 6,80€ 

Fideuà amb all i oli (especialitat) 7.90€ 

Pota de pop sencera a la planxa amb parmentier de patata 12€ 

 

 

 

----> Estrellats! 

Ous estrellats amb pernil serrà 8,80€ 

Ous estrellats amb xistorra 8,50 

Ous estrellats amb pernil i foie 12€ 

Ous estrellats amb pernil i tófona de la conca (segons temporada)  

12,50€ 

 

PA DE COCA : 

 

----> Torrades i taules amb pa de coca : 

 

Taula de pernil iberic 10€ 

Taula de formatges curats 10€ 

Pa de coca amb tomaca 2,50€ 

 

Torrada de sobrassada amb formatge de cabra 7,00€ 

Torrada de llom amb formatge i ceba caremelitzada 8,00€ 

Torrada de llonganissa amb formatge i ceba caremelitazada 8,00€ 

Torrada amb bacallà esqueixat i romesco 8,00€ 

Torrada de salmó fumat amb formatge de cabra 8,00€ 

 

 

 



LA NOSTRA CARTA 

PIZZES: 

 

----> Pizzes casolanes (forn de la plaça, Morell)    a 7,80€ 

 

Pizza quatre formatges 

Pizza barbacoa  

Pizza tonyina i bacó 

Pizza amb pernil dolç i xampinyons 

 

Pissarra de suggeriments: 

 

 

 

-Informa’t del menú per a grups a partir de 8 persones a partir de 20€ 

8 plats cada 4 persones amb vi i café inclós 
 

-Buscan’s al FACEBOOK O INSTAGRAM 

#lacanalrestauracio 


