
Menú Grups
Pica Pica

Salmó marinat al anet amb torradetes i mantega
Salmón marinado al eneldo con tostadas y mantequilla

Caneló de pularda i foie amb beixamel gratinat
Canelón de pularda y foie con beisamel gratinado

Calamars a la romana
Calamares a la romana

Amanida d'espinacs amb formatge , pernil cruixent i 
 vinagreta d'avellanes

Ensalada de espinacas con queso, crujiente de jamón y
vinagreta de avellanas 

Segons a escollir 
Arròs caldòs de gamba
Arroz caldoso de gamba 

Suquet de cua de rap amb llagostins 
Suquet de cola de rape con langostinos

Entrecot de llom baix de vedella seleccionada a la planxa amb patates
i pebrots de padró

Entrecote de lomo bajo de ternera seleccionada a la plancha con patatas y
pimientos de padrón

Xai al forn amb cebetes caramelitzades
Cordero al horno con cebollitas caramelizadas 

Postres a escollir
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla 
 Coulant de chocolate con helado de vainilla

Pudding de coco
Iogurt grec amb fruits vermells // Iogurt griego con frutos rojos 

Gelats - xarrups // Helados - sorbetes

Begudes

Preu: 45€ 

Pa, i Aigua (1 ampolla /2 p)
Pan y Agua (1 botella/2p) 

Vi Blanc, Rosat o  Negre  (1 ampolla/3p) o refresc o cervessa
Vino Blanco, Rosado o Negro (1 botella/3p) o refresco o cerveza

IVA inclòs
Cala blanca
 93 211077

C/ Dr. Trueta 211, Barcelona



Menú Grups
Pica Pica

Musclos al vapor
Mejillones al vapor

Croquetes cassolanes de pollastre amb pernil
Croquetas caseras de pollo y jamón 

Amanida de rúcula i formatge amb vinagreta de foie
Ensalada de rúcula i queso con vinagreta de foie 

Segons a escollir 
El nostre arròs senyoret
Nuestro arroz "senyoret"

Fideua de sepia i gamba acompanyada d'all i oli
Fideuá de sepia y gamba acompañada de "all i oli"

Salmó a la planxa amb maionesa d'anet
Salmón a la plancha con mahonesa al eneldo 

Galtes guisades amb fons de parmentier
Carrillera guisadas con fondo de parmentier

Postres a escollir
Pudding de coco cassolà amb nata // Pudding de coco casero con nata

Tarta tatin amb gelat de vainilla // Tarta tatin con helado de vainilla 
Gelats - xarrups // Helados - sorbetes

Begudes

Preu: 30€ 

IVA inclòs
Cala blanca
 93 211077

C/ Dr. Trueta 211, Barcelona

Pa, Aigua (1 ampolla/2 persones)
 Pan, Agua (1 botella/2 personas)

Vi blanc, Rosat o Negre (1 ampolla/3 persones) o refresc o cervessa 
Vino Blanco, Rosado o Negro (1 botella/3 personas) o refresco o cerveza



Menú Grups
Per començar

Amanida de tomaquet d'Aranjuez amb burratina
Ensalada de tomate de Aranjuez con burratina 

Bunyols de bacallà
Buñuelos de bacalao

Seguim amb ... 
Suquet de cua de rap amb llagostins 
Suquet de cola de rape con langostinos

o
Entrecot de llom baix de vedella seleccionada a la planxa amb patates

i pbebrots de padró
Entrecote de lomo bajo de ternera seleccionada a la plancha con patatas y

pimientos del padrón

Postres a escollir
Flam  casolà amb nata // Flam casero con nata

o
El nostre tiramisú  // Nuestro tiramisú

o
Gelats - xarrups // Helados - sorbetes

Begudes

Preu: 40€ 

Vi Blanc, Rosat, Negre D.O. Catalunya  i Cava 
Vino Blanco , Rosado, Negro D. O. Catalunya i Cava
Aigua, cafè o infusions // Agua, café o infusiones

Selecció deTorrons i neules  // Selección de Turrones y "Neules" 

Menú Grups
Per començar

Amanida de tomàquet amb burratina, orenga i olivada
Ensalada de tomate con burratina, orégano y olivada

Bunyols cassolans de bacallà
Buñuelos caseros de bacalao

Ous estrellats amb pernil
Huevos estrellados con jamón

Xipirons a l'andalusa
Chipirones a la andaluza

El nostre arròs Senyoret 
Nuestro arroz "Senyoret"

Suprema de llobarro al forn amb patates panadera 
Suprema de lubina al horno con patatas panadera

Mandonguilles amb sepia
Albóndigas con sepia

Secret ibèric a la brasa amb patates i pebrots de padró
Secreto ibérico a la brasa con patatas y pimientos del padrón

Begudes

Preu: 35€ 

Pa, Aigua (1 ampolla/2 persones)
Pan, Agua (1 botella/2 personas)

Vi Blanc, Rosat o Negre (1 ampolla /3 persones) o refresc o cervessa
Vino Blanco , Rosado o Negro (1 botella/3 personas) o refresco o cerveza

 

IVA inclòs
Cala blanca
 93 2210779

C/ Dr. Trueta 211, Barcelona

Segons a escollir

Postres a escollir  
Flam cassolà amb nata //Flan casero con nata

Tarta tatin amb gelat de vainilla // Tarta tatin con helado de vainilla 
Gelats, xarrups// Helados, sorbetes


