
L’ANXOVA
anxoves de l’Escala amb tomàquet confitat i sàlvia (4/u).................8,90€

CALAMARS
arrebossats i escuma de llimona.......................................................6,40€

UN CLÀSSIC
patates braves del mams................................................................... 4,10€

LA CROQUETA
croquetes de la casa................................................................1,10€/unitat

EL PERNIL
plat de pernil ibèric (100gr)...................................................................13€

OLIVES
farcides amb pell de vermut i taronja................................................5,50€ 

LA COCA
pa de coca del mossèn torrat amb tomàquet..........................2,00€/ració

CALAMARCETS
saltejats amb ceba..............................................................5,80€    10,50€

COSTELLA
de porc rostida al forn amb moniatos......,,,,,,,,,,,,,,,.............5,10€    8,90€

BACALLÀ
al pil-pil amb alls tendres confitats...................................6,90€    13,20€

MELÓS
de vedella amb sabateres..................................................7,40€    13,80€

GALTA 
de porc amb alls i romaní..................................................6,80€    10,80€ 

MAGRET
a la brasa amb salsa de foie, poma i vi dolç.....................8,30€    15,50€

EL FILET 
amb crema de parmesà, espàrrecs i pinyons...................9,90€    19,50€

PER ANAR ESPERANT

El cistell del mams

Musclos amb escabetx 

Nyoquis de foie, carbassa i PX

Ou cuit a baixa temperatura amb cansalada, patata, ceba i 
tòfona

“Niguiri” de paella i gamba

*

Bacallà amb rossinyols

Costella de porc rostida amb parmentier de moniatos i 
mongetes d’all i oli

*

Sorbet de magrana, llima i menta

Textures de poma àcida amb vainilla i ratafia

***

MENÚ

B

PER SEGUIR

Pa de coca...............................................................................1,50€/ració

preu               preu
mitja ració     ració

Les patates braves del mams

Fals tomàquet de brandada, afàbrega i olives negres

Terrina de foie, poma, PX i oli de vainilla

Calamars arrebossats i escuma de llimona

Bacallà al pil-pil d’alls tendres

Melós amb bolets, all i romaní

*

Pannacotta amb fruits vermells

***

35€ (taula completa)

25€  (taula completa) 

tastets

per compartir

B

Tots els preus són amb I.V.A. inclòs

MENÚ

*

*

*

*

  Plats aptes per a celíacs   o Plats sense lactosa

*

*

o

o

o

o

o

*

*

*

*

*

o

*

QUINS OUS!
ous escaldats amb cansalada, patata, ceba i tòfona.........................7,20€

FALS TOMÀQUET
brandada, alfàbrega i olives negres................................................. 6,90€

EL RAVIOLI
raviolis de verdures amb salsa de siurenys.....................................6,90€

LA TERRINA
foie, poma, PX i oli de vainilla.............................................................9,80€

EL CARPACCIO
vedella amb formatge curat, rúcula i pinyons..................................10,50€

VERD 
verdures saltejades amb sittakes i soja amb salsa romesco............7,20€

LA SARDINA
parmantier de sardines fumades i oli de la Vera.............................. 9,70€

PER COMENÇAR
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*
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B

B

la 
felicitat 
és a 
l’interior

Mams, espai gastroanímic
Carrer de la Farga, 5 

972 16 26 29
17401 Arbúcies

www.mams.cat / mams@mams.cat

twitter.com/gastroanimic 
facebook.com/mams.espaigastroanimic

PER ACABAR

Pannacotta amb fruits vermells

Tortell de nata i crema

Textures de xocolates

Escuma de iogurt amb mango

Pinya colada

Sorbet de Mojito

Rom cremat amb mascarpone 

Coulant de xocolata amb avellanes 

.....................................................................5,00€ 

PER FER UN BEURE
Gintònic de...

Seegram’s.............................................................................3,80€        6,50€

London, Citadelle, G vine, Hendrick’s..................................4,80€        8,50€

Xarrups..........................................................3,50€

Copa Ratafia...................................................5,00€
Copa Licor o Whisky.........................................6,50€
Copa Lagavulin...............................................8,00€
Copa Hors d’age.............................................8,00€

preu               preu
mig gin          gin


