
                                                               
 
  PER PICAR 
 

Anxoves de L’Escala i pa de vidre torrat amb tomàquet  14,50€ 

Espatlla de pernil ibèric de gla i pa de vidre torrat amb tomàquet 19,00€ 

Patates Braves El Far 9,75€ 

Bunyols de bacallà 10,00€ 

Croquetes de xipironets i gambes 11,00€ 

Pop a la gallega  15,75€ 

Calamars a la romana   15,50€ 

Peixet de costa fregit amb pa de vidre torrat amb tomàquet i romesco 14,00€ 

Croquetes de pernil i formatge 9,50€ 

Calamars a la planxa amb all i julivert 14,75€ 

Navalles gallegues a la planxa  18,00€ 

Escamarlanets de Palamós saltejats 17,00€ 

Pa de vidre torrat amb tomàquet                                       3,50€ 

 

  ENTRANTS I AMANIDES  
 

Amanida de formatge de cabra gratinat amb confitura de figues i fruits secs 12,50€ 

Amanida de l’hort amb tonyina i espàrrecs 12,75€ 

Terrina de foie amb pera confitada, pinyons i brioix 18,00€ 

Tàrtar de tomàquet amb sardines en tempura i salsa romesco 12,75€ 

Crema de carbassa amb vieira a la planxa i botifarra negra 13,50€ 

Mongetes de Santa Pau i rossinyols saltejats amb pop i cansalada 14,50€ 

Ous de corral amb botifarra del perol, pernil de gla i patates 14,00€ 

  

  
 
 

* Servei de pa amb tomàquet per taula 3,90€ 
 
* Servei de pa per celíacs 2,00€ 
 

 
 

 
Si us plau, si vostè és al·lèrgic, comuniqui-ho a fi de poder adaptar els nostres plats 

Preus amb IVA inclòs 

 
 



 
ARROSSOS I FIDEUÀ  
(Mínim dues persones, preu per persona) 
 

Arròs mariner a la cassola amb escamarlans P.P. 19,50€ 

Paella marinera El Far P.P. 20,00€ 

Torradet d’arròs negre amb sípia i gambes gratinades P.P. 21,50€ 

Arròs semi caldós de llamàntol  P.P. 29,00€ 

Torradet d’arròs amb turbot i gambeta de Palamós P.P. 24,50€ 

Rossejat de fideus amb sèpia i gambes P.P.  18,00€ 

   
 

 

 

 PEIX DE LES NOSTRES LLOTGES (Preu per persona)  
  

A la planxa, al forn, a l’all cremat, a la catalana o en suquet                                                  29,50€ 

 
 

 CARNS I CASSOLES 
 

Magret d’ànec de L’Empordà amb figues i ceps 19,50€ 

Xai rostit a la catalana amb patata panadera   18,75€ 

Filet de vedella de Girona amb salsa de Jabugo I.G.P.  26,00€ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P.P. Els nostres arrossos són elaborats amb arròs de Pals. Producte de Proximitat Km. 0                       
 I.G.P. Indicació Geogràfica Protegida 
 

 

 
Si us plau , si vostè és al·lèrgic, comuniqui-ho a fi de poder adaptar els nostres plats 

Preus amb IVA inclòs 
 

 

 

 


