ENTRANTS
AMANIDES

TAPES
TRADICIONALS

PRINCIPALS

Gaspatxo de tomàquet de Formentera

8€

Tàrtar de tomàquet amb stracciatella i ruca
Pa de pagès amb all i oli

3,50 € p/p

Olives farcides amb suc de piparra

6€

Patates xips amb suc de piparra

3,5€

Ametlla llargueta fregida amb sal

6€

Pernil ibèric Enrique Tomás
- Glamurós 			

32€ (100gr)

- 100% Ibèric			

28€ (100gr)

Les nostres patates braves de Formentera

11€

Amanida Cèsar amb pollastre cruixent de patata

10€

8€

L’ensaladilla de tota la vida

9€

Mini truita de patata i ceba

9€
14€

FREGITS
DE LA CASA

parmesà, pinyons i ruca

11€

Carpaccio de tonyina amb vinagreta de soja blanca

17€

Ceviche de corball amb alvocat i poma

17€

Pernil ibèric
Bolets
Pollastre a l’ast
Rostit
Gambes
Albergínia amb formatge del Molí de Ger

8€
8€
8€
8€
14€
8€

Bunyols de bacallà (4u)

9€

Albergínia fregida adobada amb mel de canya

7€

29€ p/p

Arròs negre amb all i oli

26€ p/p

Arròs melós de Gambes

33€ p/p

Arròs de pollastre a l’ast

22€ p/p

Arròs de llamàntol

38€ p/p

Rossejat de fideus amb pop

21€ p/p

PASTA
GANSA

14€

9€

Amb sobrassada i mel 		

12€

Bombes de sèpia braves (2u)
Fish and chips

12€

Amb Burrata, pesto, ruca i tomàquet 12€
Amb llagostins a l’ajillo 		

16€

Pastís de xocolata

9€

Flam de nata i maduixes

9€

Gran pecat amb Nocilla / Maduixa / Cremino

Mc and cheese

15€

Espaguetis carbonara

15€

Raviolis farcits

16€

Tallarines fruit du mer (Thai)

18€

9€/16€

Tartaleta de poma brava

9€

Pinya Borratxa

9€

Pantera Rosa

11€

Les terrines de gelat:

14€

- Xocolata, pa, oli i sal

14€

Amb pernil ibèric 			

8€

- Maduixes amb nata

Hamburguesa, formatge i amanida

14,5€

Carrot cake

9€

17€

Gambes en camisa i maionesa de kimchee

8€

- Coco, iogurt i pinya

Tàrtar de vaca amb ou ferrat

12’5€

69€/kg

Pastís de formatge de cabra

- Vainilla amb galetes

14€

Calamars a l’Andalusa amb maionesa cítrica

24€

11€

Tàrtar de tonyina picant

ELS OUS
ESTRELLATS

poma

LES POSTRES

Del Senyoret (Sèpia, rap i llagostí)

Aletes de pollastre

68€/kg
14€

Escalopa de vedella amb patates (500gr)

ARROSSOS
ESPECIALS

ELS
BRIOIXOS

16€

Pollastre rostit d’en Nandu amb espècies i

19,5€

Tàrtar de tonyina picant amb arròs japonès

Tàrtar de tomàquet

Les Croquetes del Nandu Jubany (4u)

Círvia de Formentera amb aigua de Lourdes

Carpaccio de carbassó i albergínia amb pesto,

10€

Sobrassada eco sobre coca amb tomàquet i mel

Fusta de formatges amb mermelades

Albergínia escalivada amb sobrassada, mel i pipes

7€

Anxoves de l’Escala amb coca amb tomàquet

Musclos Can Carlitos “Grup Jubany”

12,5€

JUBANY A L’AIGUA
Us hem preparat una selecció
dels nostres millors plats i unes
postres increïbles per poder-los
disfrutar allà on vulgueu.

