IVA inclòs

ENTRETENIMENTS
Pernil ibèric amb pà de tallat i tomata de penjar............................. 6,50/12,50
Cecina dels ports amb pà de tallat i tomata de penjar............ 6,50/11,50
Selecció de formatges amb fruits secs i melmelada.................. 5,50/9,50
OCO! croquetes (unitat, mínim 4)............................................................ 1,30
(Consulta les nostres croquetes del dia)

Amanida mesclum d’abadejo confitat i primentó escalivat ...............8,50
Amanida mesclum de poma golden, formatge fresc de cabra i pipes...... 8,00

Carpaccio de:
Peus de porc........................................................................................ 8,00
Gamba amb sal negra i oli OCO!...................................................10,50
Tomata amb brots, formatge fresc i oli especiat..........................5,00
Ous trencats amb lacón i foie...................................................................9,50
Ous trencats amb cecina dels ports........................................................8,50
Calamars a la romana................................................................................. 8,00
Anguila fumada amb tomata.....................................................................6,50

*Si teniu alguna al·lèrgia o intolerància i teniu algun dubte
consulte-ho amb els nostres cambrers.
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IVA inclòs

MAR ENLLÀ
Tàrtar de Salmó marinat i alvocat........................................................... 11,00
Canelons de peix i marisc..........................................................................9,50
Pota de polp de roca amb parmentier de patata................................14,50
Sipía confitada amb allets a l’estil de la iaia Lolín..................................9,50
Timbal de polp de roca amb patata i gratén d’allioli............................ 7,00
TERRA ENDINS
Entrecot de vedella a la planxa amb guarnició....................................13,00
Catxopo de pernil ibèric i idiazabal amb guarnició............................16,50
Crep de rostit amb beixamel i gratén de formatge
curat d’ovella...............................................................................................10,50
Crep de cua de bou...................................................................................10,50

DE L’HORTA
Canelons de verdures i mascarpone amb tomata confitada.............6,50
Mandonguilles vegetals amb salsa...........................................................6,50
OCO! LLEPOLIES
Torrija d’orxata amb natilla de xufa..........................................................4,50
Pastís de formatge d’ovella amb praliné.................................................5,00
Coulant de xocolata fet al forn.................................................................5,50
Pastís de flam amb galleta i coco ............................................................3,50
Gelat de turró suprem de xixona............................................................. 4,00
Gelat d’avellana............................................................................................ 4,00
Sorbet de mango o de mandarina...........................................................3,50
Tiramisú de calmant d’Ulldecona.............................................................5,00
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