
PER A COMPARTIR 
PARA COMPARTIR

ENTRANTS 

ENTRANTES

Ostres, poma verda, salicòrnia i cava 33,00
Ostras, manzana verde, salicornia y cava

Tàrtar de navalles amb anisats 27,00
Tartar de navajas con anisados

Encenalls de pernil 5J amb coca de vidre i tomata 31,00
Virutas de jamón 5J con coca de cristal y tomate

Pa airbag amb moixama 18,00
Pan airbag con mojama

Cranc de clova tova en tempura i cremós de romesco 24,00
Cangrejo de cáscara tierna en tempura y cremoso de romesco

Carretó de formatges artesans i de fermier, seleccionats per Toni Gerez & Co  27,00 
Carro de quesos artesanos y de fermier, seleccionados por Toni Gerez & Co

Cremós d’ametlles amb all negre i gambes 42,00
Cremoso de almendras con ajo negro y gambas

Tàrtar de tomates amb pasta de pesto de menta i oliva d’Aragó  18,00
Tartar de tomates con pasta de pesto de menta y aceituna de Aragón

Tiradito de vieires amb cansalada ibèrica 26,00
Tiradito de vieiras con panceta ibérica

Mar i muntanya de roast beef de vedella amb ceviche de llamàntol   40,00
Mar y montaña de roast beef de ternera con ceviche de bogavante

Amanida de marmitako de tonyina 25,00
Ensalada de marmitako de atún 



En compliment de la normativa de la UE, si desitja un llistat d’al·lèrgens sol·liciti’l al Maître.

En cumplimiento de la normativa de la UE, si desea un listado de alérgenos solicítelo al Maître.

LA LLOTJA 

LA LONJA

CARNS I AVIRAM 

CARNES Y AVES

La nostra caldereta de peix i fruits de mar 32,00
Nuestra caldereta de pescado y frutos de mar

Gratinat de crustacis i mol·luscs al safrà  57,00
Gratén de crustáceos y moluscos al azafrán  

Peix del mercat amb pil-pil de poma verda i espàrrecs 33,00
Pescado del mercado con pilpil de manzana verde y espárragos 

Rajada amb escabetx suau de cervesa Malquerida 30,00
Raya con escabeche suave de cerveza Malquerida

Calamars con%tats i farcits de ceps i foie gras 31,00
Calamares con)tados y rellenos de ceps y foie gras

Tonyina amb anxoves i olives 29,00
Atún con anchoas y aceitunas

Secret d’ibèric amb vinagreta d’all cremat 29,00
Secreto de ibérico con vinagreta de ajo frito

Peus de porc amb escamarlans i salsa Choron 45,00
Manitas de cerdo con cigalas y salsa Choron

Ànec d’aglà amb trinxat de carbassa, espinacs i albercocs 30,00
Pato de bellota con trinxat de calabaza, espinacas y albaricoques

Xai de llet a baixa temperatura amb sàlvia  33,00
Cordero lechal a baja temperatura con salvia   

Contra%let de vedella a la sal amb remolatxa i formatge de cabra 36,00
Contra)lete de ternera a la sal con remolacha y queso de cabra 

Espatlletes de conill amb samfaina i calamars 33,00
Paletillas de conejo con pisto y calamares 


