
DE LA NOSTRA BRASA
Musclos al natural o amb verdures i aromàtiques ........................ 10,50

Pop de roca a la brasa amb papada, patata i romesco ................ 20,50

Llamàntol blau del país a la brasa amb oli d’oliva verge extra (1u.) .. S/M

Peix de la costa amb bitxo i all acompanyat d’espàrrecs i patata .. 60€/Kg

Filet de bou amb patates rostides i “pimientos del Padrón” ............. 24,00

Txuletón galleg, Dry Age, 60 dies (1 Kg.) ................................ 60,00

TAPES
Olives Xillu ...................................................................   4,50

Xips artesanes ...............................................................   4,50

Braves .........................................................................   7,00

Seitons ........................................................................   6,00

Anxoves de l’Escala ....................................................... 15,00

Escopinyes de llauna ...................................................... 10,50

Bunyols de bacallà  ........................................................ 10,50

Calamar andalusa  ......................................................... 11,50

Sonsos  ........................................................................ 11,00

Croquetes de pollastre rostit (4 unitats) ............................... 10,00

Espatlla ibèrica 100% Pura de gla “Extrem”
amb coca de pa amb tomàquet
• Mitja ració ................................................................. 14,00
• Ració  ....................................................................... 26,00

MENÚ SeS NEGRES
Braves
Musclos

Croquetes
Amanida de tomàquet i olives negres

Arròs Ses Negres de mar i muntanya

Crema de llimona amb mascarpone i fruits vermells

35,00
(taula complerta; beguda no inclosa)

Servei de pa 1,70

PLATETS PER COMPARTIR
Ostres Amélie Spèciale de claire Nº2 natural o amb Ponzu (1u.)   5,00

Escarola amb  sardina fumada i formatge Petit nevat 11,50

Sardines marinades sobre oliva verda i gelat de tomàquet 10,50

Ceviche de peix de mercat al estil Peruà 14,00

Tataki de tonyina Bluefin amb verdures i soja 17,50

Daus de tonyina Bluefin amb tomàquet, festuc, alvocat i Raifort 20,50

Tàrtar de gamba vermella  24,50

Vieires amb emulsió  de yuzu, tirabecs i caviar cítric 19,50

Gamba vermella de Palamós (mitjana) a la planxa  35,00

Calamar a la planxa 15,00

Hummus amb tocs cruixents, fulles i flors   9,00

Amanida de tomàquet, ceba cop de puny, olives i 13,50 
ventresca de tonyina 

Amanida de blat especiada amb avellanes, alvocat   9,50
i tomatetes rostides 

Albergínia escalivada amb formatge d’ovella, all negre i sèsam 10,00

Porro escalivat amb llima confitada, ceba encurtida  i mostassa   8,50

Steak tartar de vedella tallat a ganivet  16,50

Fingers de pollastre moruno cruixent amb maionesa de curri 11,00

Biquini de formatge La Balda i pernil ibèric 10,50

Coca de pa de vidre amb tomàquet    3,50

ELS ARROSSOS
Arròs Ses negres de calamar, salsitxes 22,00
i escamarlans del Port de la Selva 

Arròs negre a la cassola amb costella de porc, sèpia, musclos 22,00
i gambes del Cap de Creus 

Arròs sec de llamàntol Blau del País  35,00

Fideuada 16,00

Tots els nostres arrossos estan elaborats amb varietats de l’Estany de Pals de 
l’Albert Grassot. Temps de cocció 20 minuts.

Tots els nostres plats poden contenir traces de productes susceptibles de produir 
reaccions al·lèrgiques i intoleràncies, si us plau si té alguna intolerància consulti 
al nostre personal  que  l’informarà adequadament.

SA RIERA _ ESTIU _ 2019

CATA L À

(Preus per pers., min. dues persones.)

Preus amb IVA inclòs


