PER PICAR

FREGITS

El nostre pica-pica 28€
Recomanat per a dues persones, inclou:

Les braves del Xiringuito amb salsa brava, avellanes & allioli

Mini airbag de pernil ibèric

Assortiment de peixet fregit

Sardines a la planxa amb all & julivert

Calamars a l’andalusa amb maionesa d'alvocat & allioli

9€

Croquetes de pernil ibèric sobre joc de taula tres en ratlla (9 unitats)

Musclos al vapor

Bunyols de bacallà

Brandada de bacallà amb mel fumada & ous de truita

“Xipirons” a l’andalusa

19€

13€
19€

16€
21€

* * *
Gaspatxo clàssic

AMANIDES

8,5€

Dip de guacamole amb alvocat, crema agra, xili de Jalapa,
tomàquet, ceba vermella, coriandre & totopos
Airbag de pernil ibèric (80g)

Quinoa tèbia saltada amb gambes, alvocat, mango & vinagreta de maracujà

15€

L’amanida del Xiringuito amb mesclum, tomàquet, pastanaga, ceba vermella,

23€

Anxoves del Cantàbric “000” amb pa de pagès & tomàquet (4 filets)

22€

Cebiche de corbina amb llet de tigre de xili, coriandre, blat de moro chulpe,
moniato & xips de plàtan

18€

Tàrtar de tonyina amb alvocat marinat en salsa de ponzu amb yuzu
& maionesa de wasabi

15€

Brandada de bacallà amb mel fumada & ous de truita
Calamars a la planxa amb all & julivert
Pop a la gallega

Festí de tomàquets amb ventresca de tonyina & ceba vermella

16€

Xató de Sitges amb bacallà, tonyina, anxoves, escarola & salsa romesco

15€

Totes les nostres amanides es poden servir amb:
- ventresca de tonyina +3€
- alvocat +3€

19€

16€

22€

“Xipirons” estrellats amb pernil ibèric, parmesà & oli d'alfàbrega

Aptes per a celíacs

Sol·licita la carta d’al·lèrgens per conèixer la informació relativa als productes de la carta
EL PREU ÉS EN € - IVA INCLÒS

13€

CLOSQUES & MARISC

Sardines a la planxa amb all & julivert

Plats vegetarians

olives, api & vinagreta de mostassa

13€

19€

Gamba de platja a la planxa

16€

24€

Musclos al vapor o a la marinera

15€

Cloïsses al vapor o a la marinera

24€

La mariscada del Xiringuito* amb gambes, escamarlans, peix del dia a la planxa,
calamars a l’andalusa, peixet fregit, musclos, cloïsses al vapor & llamàntol sencer
* Recomanat per a dues persones

60€

L’ARRÒS
Preu per persona
Depenent del “lío”, fem arrossos per a una persona
Tots els nostres arrossos són aptes per a celíacs / Les fideuàs no són aptes per a celíacs
Paella o fideuà de l’Escribà de peix

PER ALS MÉS PETITS
Macarrons amb salsa de tomàquet & parmesà ratllat
Pollastre a la planxa amb patates fregides

8€

9€

21,5€

Paella o fideuà mar i muntanya amb pollastre, costelles, escamarlà, musclos, sípia,
verdures & bolets

21,5€

ELS NOSTRES PANS

Paella valenciana amb pollastre, garrofó, mongeta & pebrot vermell
Paella o fideuà de bolets i espàrrecs
Paella o fideuà de verdures verdes

19,5€

Pa amb tomàquet

19,5€

Pa de pagès

18€

Arròs negre o fideuà negra amb peix, gamba, sípia & cloïsses
Arròs melós de pop amb gamba & sípia

3,5€

Pa sense gluten

21,5€

5,5€

3,5€

21,5€

Arròs caldós de peix amb sípia, musclos, gamba, cloïsses & peix

21,5€

Arròs caldós de llamàntol o en paella amb sípia, musclos, cloïsses & peix

34€

I LES POSTRES
La nostra safata de postres (unitat)

8,5€/9€

Postres sense gluten, sense lactosa i aptes per a diabètics

PEIX
Peix de temporada al forn o a la planxa amb verdures

26€

Suquet de rap amb cloïsses, musclos, gamba & escamarlà

Gelat variat (de bola)

4,5€

Fruita de temporada

5,5€

26€

LES NOSTRES SANGRIES

I UNA MICA DE CARN
Filet de vedella a la planxa amb patates fregides

25€

Copa

8€

Gerra (75cl)

16€

Gerra (1.2l)

De cava amb fruites vermelles & menta
De vi blanc amb fruites de temporada & cítrics
Plats vegetarians

Aptes per a celíacs

Sol·licita la carta d’al·lèrgens per conèixer la informació relativa als productes de la carta
EL PREU ÉS EN € - IVA INCLÒS

8,5€

De vi negre amb fruites de temporada & cítrics

24€

