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PER PICAR
Pa, all-i-oli i olives
Patates xips de Formentera
Coca de vidre torrada amb tomàquet
Les nostres Gildes de Corvall
Coca de vidre amb sobrassada i mel
Matrimoni d'anxoves i boquerons fets a casa

3,50€
4,5€
5€
5€/u
11€
14€

ARROSSOS (mínim per 2 persones)
Arròs del Senyoret de Formentera amb gamba vermella fresca 42€ p/p
34€ p/p
Arròs negre de sèpia amb llagostins i all-i-oli
129€/Kg
Arròs de Llamàntol Blau
43€ p/p
Arròs melós amb gambes en carpaccio
26€ p/p
Arròs de verdures, bolets i còdium
29€ p/p
Arrosejat de fideus amb all i oli

LES NOSTRES CROQUETES (4 unitats)

⬭ ⬭ ⬭ de gamba vermella amb gambes ⬭ ⬭ ⬭

19€

⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ de bolets ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭

10€

⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ de pollastre a l'ast d'en Nandu ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭⬭

10€

⬭ ⬭ ⬭ de pernil ibèric Enrique Tomàs ⬭ ⬭ ⬭

11€

⬭ ⬭ ⬭ de rostit de l'àvia ⬭ ⬭ ⬭

12€

Closca variada amb all i bitxo i Manzanilla

24€

Musclos de roca, cloïsses i escopinyes

Musclos de Can Carlitos
El Fregit d'Es Còdol Foradat

17€
21€

Calamars, sèpia, anxova adovada, gambeta i albergínia

Calamars cruixents amb maionesa cítrica
Sírvia adovada amb la seva maionesa

21€

LLAGOSTA SALVATGE
250€ /Kgp

Trilogia de Llagosta de Es Còdol Foradat
- Mínim per a dues persones

El cap bullit amb el seu salpicó
La cua a la brasa flamejada amb conyac, ou ferrat, patates rosses i sobrassada
Les potes i el corall amb arròs melós

Llagosta la sal
Llagosta a la brasa
Frit de Llagosta a l'estil de Formentera de Es Còdol amb ou
ferrat
Llagosta amb arròs melós i el seu corall

185€/Kg
185€/Kg
195€/Kg
195€/Kg

19€

ENTRANTS

ESPECIALITATS

L'amanida pagesa d'Es Còdol Foradat
17€
Tomàquets amb anxoves, burrata, formatge de cabra i piparra 16€
Albergínia escalivada amb sobrassada, mel, pipes i parmesà 16€
Carpaccio de carbassó i albergínia a la brasa
amb pesto de pinyons
18€
Carpaccio de gamba vermella
31€
Carpaccio de tonyina Bluefin a la nostra manera
27€
Carpaccio de vaca amb parmesà, ruca i oli d'oliva
24€

38€

Tàrtar de tonyina Bluefin amb alvocat
Espaguetis amb llamàntol blau, all i bitxo
Gambetes fresques fregides
Gambes fresques a la sal (250gr)
Llàmantol a la brasa "Thermidor" i caviar
Frit de Llàmantol de Es Còdol amb ou ferrat

45€
26€
56€
190€/Kg
140€/Kg

A LA BRASA
115€/Kg

PER ACOMPANYAR

Cabdells a la brasa amb aigua de "Lurdes"
Saltejat de col-i-flor i bròquil amb encurtits i parmesà
Pebrots del Piquillo a la brasa i confitats
Patates fregides de l'illa amb oli d'oliva

7€
7,5€
7€
7€

Peix de Formentera del dia
Navalles de Galícia amb llimona, all i julivert
Sardines fresques a la brasa
Musclos de roca a la brasa
Llamàntol nacional a la brasa
Verdures i bolets a la brasa amb romesco
Pluma ibèrica amb "tximixurri" amb patates i ceba

24€
17€
16€
125€/Kg
19€
32€

I.V.A 10% inclòs
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LES POSTRES
Fruita fresca variada del temps sense feina
Pastís de formatge al tall
Gelats fets a casa (iogurt i coco, xocolata, maduixa, llimona, vainilla, nata o
formatge)
Flam de nata amb maduixes
"Greixonera" a la Catalana
Pecat de xocolata al tall
Tartaleta de Lemon Pie d'Es Còdol
La Tarta al whisky gelada
Meló Mojito
"Neula" feta a casa amb formatge fresc, Nocilla o melmelada

12€
9€
9€
9,50€
11€
11€
11€
12€
12€
9,50€/17€

10% I.V.A incluido

