CATA L À

SA RIERA _ ESTIU _ 2020

MENÚ SeS NEGRES
Sonsos
Les Braves de Ses negres
Amanida de tomàquet, ceba, tonyina i olives negres
Arròs “Ses Negres” de calamar,
salsitxes i escamarlans

PLATS PER COMPARTIR
Amanida amb cruixent de formatge de cabra i vinagreta de
mel i mostassa .................................................................. 9,50
Daus de tonyina sobre alvocat, sèsam i algues ................... 22,00
Amanida de tomàquet, ventresca de tonyina i olives negres ... 16,00
Calamar a la planxa amb wok de verdures de temporada ... 14,00

Cheese Cake
32,50

Tàrtar de gamba, amb romesco i cruixents de pa .............. 25,00

(preu per pers. / taula complerta / beguda no inclosa)

TAPES

Ceviche de peix de costa amb ceba vermella,
llima i coriandre .............................................................. 15,00
Alberginia rostida amb tocs asiàtics, sèsam, all negre i
formatge d'ovella ............................................................ 10,00

Olives Xillu ................................................................. 4,00

Fingers cruixents de pollastre moruno i maionesa de curri .... 11,00

Xips de patates artesanes ............................................ 5,50

Gambes de Port de la Selva a la planxa ............................ 25,00

Les braves de Ses Negres .......................................... 7,50

Fish & chips .................................................................... 19,00

Seitons amb vinagre .................................................. 6,00
Anxoves de l' Escala amb coca de pa amb tomàquet ... 14,00
Escopinyes enllaunades ............................................. 10,00
Calamars a l'andalusa amb maionesa de llimona ........ 12,00
Sonsos fregidets ........................................................ 10,00
Croquetes de pollastre rostit (4 unitats) ......................... 10,00
Espatlla ibèrica amb coca de pa amb tomàquet .......... 26,00
1/2 racio Espatlla ibèrica amb coca de pa
amb tomàquet .......................................................... 18,00

ARROSSOS

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

Arròs “Ses Negres” de calamar, salsitxes i escamarlans .... 22,00
Arros negre amb musclos, costelló i gambes ................ 22,00
Rissotto de gambes ................................................. 24,00

BRASA
Musclos amb verduretes i herbes aromàtiques ...................... 10,00
Filet de bou amb patates i pebrots del "padrón" ................... 24,00

POSTRES
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla ............................ 8,00
Assortiment de gelats artesans ............................................. 7,00
Gelat artesà (2 boles) ......................................................... 5,00
Gelat artesà (1 bola) .......................................................... 3,00
La nostra versió del mojito ................................................... 6,50

Fideuà amb all i oli ................................................. 17,00

Cheese cake ..................................................................... 8,00

Arròs caldós de cabra de mar .................................. 23,00

Pinya natural ..................................................................... 6,00

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

Servei de pa 1,70

Preus amb IVA inclòs

Pinya colada ..................................................................... 8,00

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.

