Per Grups de 6 o més,us prepararem uns primers de PicaPica

Amanida de temporada... (Demana quina hi ha!)
Sopa de Peix de Roca .. amb crostonets de pa fregit
Calamars... a la Romana fets a Casa
Pasta de full amb porros i llagostins
Musclos..... de roca i fets al Vapor
Tabulé amanida de Verdures i Bulgur
Carpaccio de filet de Bou amb Parmesà +3,50€

Àrròs a la cassola amb Marisc i costelló Mínim 2 persones
Entrecot de vedella.. amb salsa de Pebre i guarnició
Calamars a la planxa....amb all i julivert i verduretes
Cuscús de Pollastre i Verdures ..i la salsa picant apart
Cuscús de Verdures i llegums .. la opció vegetariana
Filet de vedella..amb salsa de Garnatxa i guarnició +6,00€

Iogurt del Xadó
Crema catalana
Bescuit de plàtan amb xocolata desfeta
Sorbet de Mojito
Fruita natural

Coulant de xocolata negra amb sorbet +3,00€
Tè amb reposteria àrab +3,50€
Beguda

Aigua sense gas

…Vins , cerveses i refrescos No inclosos

(Per persona. Iva inclòs)

LA CARTA
Del XADO
Per Començar…..
Amanida amb tellerines de calamar i llagostins...i
... vinagreta tèbia 10,00
Hummus de cigrons... amb pa de pita 9,00
Anxoves... salades nostres i Coca amb tomàquet 8,00
Calamars... a la ROMANA i fets a Casa 10,00
Cloisses... amb la seva salsa MARINERA 9,00
Musclos... de roca i fets al VAPOR
9,00
Calamars... fets a l’ANDALUSA 12,00
Croquetes de rostit...
... fetes de casa 10,00
Sonsos ... del port de Palamós Fregits a l’andalusa 13,00

Els Secrets del Xadó
Peix fresc amb verduretes de temporada 18,50
Cuscús de Pollastre i Verdures 13,50
Arròs Caldós a la Cassola amb Marisc i Costelló 14,75
Fideuà de Peix i marisc feta al forn 13,50

La Estrella de la casa
El plat marca de la casa, fet amb tota la tradició de la familia, amb un sofregit de
Ceba de Figueres fet a foc lent que dona color i sabor a aquest plat marca de la casa

Arròs Negre de Sofregit de Ceba 16,00
i Si el vols més complert.. . . .

Arròs Negre amb Llagosta 22,00
Avisan’s si tens alguna intolerància. Ens adaptem!
Plat sense gluten (Siusplau comuniqueu-ho abans)

Plat sense Carn

Preus amb IVA inclòs

I Que més?....
Entrants

SONS OS ....FREGITS A LA ANDALUSA 13,00
C alam ars a la rom a na....fets de la casa 10 ,00
m u sclos ....cuinats al vapor 9,00
9, 00
Amanida de pastanaga...
pastanaga...al aroma d’azahar 9 ,00
Assortiment d’amanides arabs...
arabs. .. 14,00
14,00
P asta fres ca ....amb gambetes i all 10,00
Croquetes de rostit...
rostit...casolanes 10,00
C anelons gratinats...
gratinats...de carn rostit casolans 10,00
C aLAMARSETS PLANXA...
PLANXA...AMB CEBA CARAMELITZADA 15 ,00
Plats Principals

P latillo em pordanès .... de mandonguilles, calamars i
gambes 1 7 , 5 0
Suquet de RAP...
RAP ... amb escamarlans i patates 18,00
CALAMARS FARCITS DE PEIX...
PEIX...GUISATS AMB PICADA 16,50
Tajine d e Xai...Amb Prunes i panses 15,5
15,50
tajine de polla stre...Amb llimona confitada 13,50
13,50

