l’espai Japonès (excepte dimarts)

per fer venir gana
l’amanida de salmó adobat, poma i nous amb salsa
especiada de kefir
la selecció de formatges de llet d’ovella del port
el pernil de gla Joselito, pa torrat i tomàquet
les croquetes de llagostí i peix de llotja (4u.)
els bombonets de foie i festucs amb poma al forn
el ceviche de corball amb ceba morada, llet de tigre i
alvocat.
el braç de pop torrat a la brasa amb patata i allioli
els llagostinets amb crema de pernil i tòfona de morella

13,00
13,00
21,00
8,00
13,00
15,00
14,00
16,00

dels arrossars, el sabor del Delta
l’arròs caldós de cranc blau
l’arròs melós d’anguila i ànec
l’arròs negre de crustacis
l’arròs sec de crustacis

15,00
15,00
15,00
15,00

els arrossos només s’elaboraran a partir de 2 racions com a mínim.
es serviran amb paella o cassola que s’haurà de tornar a l’establiment.

22,00

els niguiris de salmó (4 u.)
els niguiris de tonyina de balfegó (4 u.)
els niguiris de llagostí i tòfona de morella (4 u.)
els niguiris de llobarro (4 u.)
l’assortiment de niguiris (8 u.)

8,00
12,00
9,00
9,50
14,00

els makis de salmó (8 u.)
els makis de tonyina de balfegó (8 u.)
l’assortiment de makis de salmó i tonyina (16u.)

8,00
12,00
19,00

el sashimi de salmó (100 gr)
el sahimi de tonyina de balfegó (100 gr)
el sashimi de llobarro (100 gr)
l’assortiment de sashimi (200 gr)

12,00
18,00
15,00
25,00

el tataki te tonyina roja de balfegó (100 gr)

18,00

la sushi party (min 2 racions i 24h de reserva prèvia)
(Aprox 30u. per ració) més info a canbatiste.com/sushi-party/

de la mar i les llacunes
el cistell de marisc fred
el suquet de peix
el marmitako de tonyina vermella del mediterrani
l’anguila guisada a l’estil tradicional del delta amb ceba,
tomàquet i all

el tàrtar de tonyina roja de balfegó amb esferificació
d’ajoblanco i plàncton

30,00
20,00
20,00
13,00

45,00

la carn
el tàrtar de vedella gallega (150 gr)
el magret d’ànec amb un confit de ceba
caramel·litzada, foie i prunes

22,00
15,30

les postres
el brownie de xocolata amb xocolata desfeta i trufa
d’avellana

Feu la vostra comanda trucant al 977.744.929

5,00

