
Peça a nossa lista de alérgenos para saber mais sobre os pratos do nosso menu

PREÇOS EM € - IVA INCLUÍDO

Pratos vegetarianos Aptos para celíacos

PARA PETISCAR

Os nossos petiscos   28€
Recomendado para duas pessoas, inclui:

Mini “airbag” (empada) de presunto ibérico

Sardinhas grelhadas com alho e salsinha

Mexilhões ao vapor

Brandade de bacalhau com mel defumado e ovas de truta

                *   *   *

Gaspacho Clássico   8,5€

Dip de guacamole com abacate, creme azedo, jalapeños, tomate,

cebola vermelha, coentros e totopos   15€

“Airbag” (empada) de presunto ibérico (80 g)   23€

Anchovas do Cantábrico “000” com pão saloio e tomate (4 �letes)   22€

Ceviche de corvina com leite de tigre de pimentão, coentros, milho chulpe,

batata-doce e chips de banana   18€

Tartar de atum-rabilho com abacate marinado em molho de ponzu

com yuzu e maionese de wasabi   15€

Brandade de bacalhau com mel defumado e ovas de truta   13€

Lulas grelhadas com alho e salsinha   19€

Polvo à galega   19€

Sardinhas grelhadas com alho e salsinha   16€

Camarão da praia grelhado   22€

Lulinhas fritas com ovo estrelado, presunto ibérico, parmesão

e azeite de manjericão   24€

BIVALVES E MARISCO

Mexilhões ao vapor ou à marinheira   15€

Amêijoas ao vapor ou à marinheira   24€

Mariscada do Xiringuito* com camarões, lagostins, peixe do dia grelhado, lulas

à andaluza, peixe frito, mexilhões, amêijoas ao vapor e lavagante inteiro   60€

* Recomendado para duas pessoas

FRITOS

Batatas bravas do Xiringuito com molho bravo, avelãs e aioli   9€

Croquetes de presunto ibérico numa placa do jogo do galo (9 unidades)   19€

Variedade de peixe frito   13€

Lulas à andaluza com maionese de abacate e aioli   19€

Sonhos de bacalhau   16€

Lulinhas à andaluza   21€

AS SALADAS

Quinoa morna salteada com camarão, abacate, manga e vinagrete de maracujá   16€

Salada do Xiringuito com mesclun, tomate, cenoura, cebola vermelha, azeitonas,

aipo e vinagrete de mostarda   13€

Banquete de tomates com barriga de atum e cebola vermelha   16€

"Xató" de Sitges com bacalhau, atum, anchovas, escarola e molho romesco   15€

Todas as nossas saladas podem ser servidas com:
 - barriga de atum   +3€
 - abacate   +3€



O ARROZ

Preço por pessoa
Dependendo da nossa ocupação, faremos pratos de arroz para uma pessoa 
Todos os nossos arrozes são aptos para celíacos / Fideuàs não são aptas para celíacos  

Paelha ou �deuà (massa meada cortada) de peixe do l’Escribà   21,5€

Paelha ou �deuà (massa meada cortada) de mar e montanha com frango, costelas, 

lagostins, mexilhões, lula, legumes e cogumelos   21,5€

Paelha à valenciana com frango, feijão-de-lima, feijoca e pimento vermelho   19,5€

Paelha ou �deuà (massa meada cortada) de cogumelos e espargos   19,5€

Paelha ou �deuà (massa meada cortada) de legumes verdes   18€

Arroz negro ou �deuà (massa meada cortada) negra com peixe, camarão, choco e amêijoas    21,5€

Arroz cremoso de polvo com camarão e choco   21,5€

Arroz malandro de peixe com choco, mexilhões, camarão amêijoas e peixe   21,5€

Arroz malandro de lavagante ou em paelha com choco, mexilhões, amêijoas e peixe   34€

AS NOSSAS SANGRIAS

Copo   8€            Jarro (75cl)   16€            Jarro (1,2l)   24€

De cava (vinho espumante catalão) com frutos vermelhos e hortelã

De vinho branco com fruta da época e citrinos

De vinho tinto com fruta da época e citrinos

E AS SOBREMESAS

A nossa bandeja de sobremesas (unidade)   8,5€/9€

Sobremesas sem glúten, sem lactose e aptas para diabéticos   8,5€

Gelados variados (de bola)   4,5€

Fruta da época   5,5€

OS NOSSOS PÃES

Pão com tomate   5,5€

Pão saloio   3,5€

Pão sem glúten   3,5€

OS PRATOS DOS MAIS PEQUENOS

Macarrão com molho de tomate e queijo parmesão ralado   8€

Frango grelhado com batatas fritas   9€

OS PEIXES

Peixe da época no forno ou grelhado com verduras   26€

"Suquet" (estufado) de tamboril com amêijoas, mexilhões, camarão e lagostim   26€

ALGUMA CARNE

Bife do lombo de vitela grelhado com batatas fritas   25€
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