ENTRANT:
ESCULL UN PLAT PER COMPARTIR

PRIMER:
TRIA UNA AMANIDA DE LA NOSTRA HORTA

Musclos vapor amb api i vi

Amanida de cranc

Calamars a l’andalusa amb
maionesa de llima

Amanida russa
Amanida de quinoa, daus tomàquet i alvocat

Les nostres patates braves
Amanida caprese amb burrata i pesto
Ou de corral trencat amb patates
i pernil
Carpaccio de vedella amb
parmesà i pesto

Tomàquet de l’hort amb ventresca de tonyina, ceba
tendra i tapenade
Amanida d’espinacs, formatge de cabra i vinagreta de
fruites seques
Esqueixada bacallà

PRINCIPAL:
QUÈ ET VE DE GUST DE L’ARROSSERIA? (ARROSSOS MÍNIM DUES PERSONES)
Fideuà amb sèpia, gambes i allioli
Arròs negre amb allioli
Arròs mariner amb calamar i gamba
Presa ibèrica amb parmentier de patata i mostassa i mel
Llobarro a la donostiarra

Tataki de tonyina “Bluefin” amb verduretes i teriyaki · 4€
Tataki de ilet de vedella Eco amb mostassa i mel · 4€

POSTRES:
I DE DOLÇ?

Mel i mató amb fruites seques Km0
Crema catalana casolana
Deconstrucció de mojito estil Arena
amb maduixes
Brownie clàssic fet a casa amb gelat
de biscuit
Coulant d’obrador amb gelat

24,00 €
IVA inclòs
Beguda no inclosa

MENÚ DE L'ARRÒS

Pota de pop a la brasa amb parmentier de patata, llàgrimes de romesco i escames de sal · 4,50 €

ENTRANTE:
ELIGE UN PLATO PARA COMPARTIR

PRIMERO:
ELIGE UNA ENSALADA DE NUESTRA HUERTA

Mejillones al vapor con apio y vino

Ensalada de cangrejo

Calamares a la andaluza con mayonesa de lima

Ensaladilla rusa
Ensalada de quinoa, dados de tomate y aguacate

Nuestras patatas bravas
Ensalada caprese, con burrata y pesto
Huevo de corral roto con patatas y
jamón
Carpaccio de ternera con
parmesano y pesto

Tomate de la huerta con ventresca de atún, cebolla tierna y tapenade
Ensalada de espinacas, queso de cabra y vinagreta
de frutos secos
Esqueixada de bacalao

PRINCIPAL:
¿QUÉ TE APETECE DE LA ARROCERIA? (ARROCES MÍNIMO DOS PERSONAS)
Fideua con sepia, gambas y alioli
Arroz negro con alioli
Arroz marinero con calamar y gamba
Presa ibérica con parmentier de patata y mostaza y miel
Lubina a la donostiarra

Tataki de atún “Blue in” con verduras y teriyaki · 4€
Tataki de solomillo de ternera con mostaza y miel · 4€

POSTRE:
Y ALGO DULCE?
Miel y “mató” con frutos secos Km0
Crema catalana casera
Deconstrucción de mojito estilo Arena
con fresas
Brownie clásico hecho en casa con
helado de biscuit
Coulant de obrador con helado

24,00 €
IVA incluido
Bebida no incluida

MENÚ DEL ARROZ

Pata de pulpo a la brasa con parmentier de patata, lágrimas de romesco y escamas de sal · 4,50€

