
 

IVA incluido en el precio de venta 
Disponibilidad de carta de alérgenos 

productes 3 estrelles 

ostres “amelie” de marennes 

al natural                    5€ 

tsukiji amb ponzu i kizame                 6€ 

ibèrica a la brasa                   6€ 

 

king crab imperial  

al natural                             28€/100gr 

amb caviar real oschetra             190€ 

a la brasa                         30€/100gr 

 

caviar de 'real caviar  ́

caviar oshetra tradició 30 gr.               55€ 

caviar oshetra tradició 100 gr.              160€ 

 

angules del miño 

al pil-pil sobre ou fregit                      115€ 

a la donostiarra               110€ 

 

sobrassada “can company“ 

a la brasa amb torrada i mel amb ou fregit de formentera          28€ 

 

 



 

IVA incluido en el precio de venta 
Disponibilidad de carta de alérgenos 

per començar 

pernil ibèric enrique tomás                                   22€  

formatge payoyo de la serra de cadis               9€ 

anxoves del nord amb mantega fumada             16€ 

croquetes casolanes de pollastre rustigat a la catalana / unid.         2,5€ 

el bikini de carles abellan                10€ 

Espatlla de porc ibèric a la gallega                     14€ 

 

l'horta a formentera  

tartar de tomàquet                15€ 

clavegueres en flor amb romesco alegre            12€ 

fonoll a la brasa, parmesà i pistatxo verd                    12€ 

albergínia escalivada amb sobrassada, formatge, mel i pipes         14€ 

“ensaladilla russa”                  9€ 

 

entrants per compartir  

“ensaladilla” de king crab               19€ 

“ensaladilla” de king crab amb caviar             80€ 

tonyina vermella en escabetx de tomàquets i alfàbrega          22€ 

pastrami fumat, xucrut fumat i mostassa casolana fumada         24€ 

pèsols del maresme amb calamars de formentera i botifarra negra        34€ 

pèsols del maresme amb caviar i angules                  120€ 

cruixents de garrí ibèric, ideal per compartir                    24€ 



 

IVA incluido en el precio de venta 
Disponibilidad de carta de alérgenos 

  

els ous de formentera  

ous fregits de 4 borrons amb caviar i panceta ibèrica                 90€ 

 ous fregits estrellats sobre patates de formentera                 14€ 

  ... amb sobrassada de xesc reina            18€ 

  ... amb botifarres catalanes             16€ 

  ... amb pernil ibèric de gla                 18€ 

 

segons per compartir...  

cloïsses al jerez pal tallat amb clavegueres i pernil           33€ 

calamar de l'illa amb ceba confitada i "yellow spicy souce"         24€ 

ratlla a la brasa amb mantega negra, cítrics i clavegueres         26€ 

peix blanc del dia "gran muralla" amb salsa hanoi           s/m 

 

“tiradito” ibèric a la sàlvia i romaní              24€ 

les ribs en bossam a l'estil thai            22€/400gr 

Picanha de vaca madurada a la brasa             32€ 

Mandonguilles "de l'àvia" amb tomàquet fresc i espaguetis         24€ 

 

 

 

 


