Els nostres plats de sempre
Mariscada freda 39,60
Mariscada planxa 39,60
Variat de peix i marisc 39,60
Paella marinera (per encàrrec) 15,40
Arròs negre (per encàrrec) 16,50
Arròs de llamàntol (per encàrrec) 26.40
Fideuà (per encàrrec) 15,40
Caldereta de llamàntol (mínim 2 pers.) 27,50
Sarsuela (mínim 2 pers.) 39.60

Per fer boca
Seitó fresc i marinat al vinagre de Chardonnay 8,80
Salmó fresc macerat al pebre, vainilla i gengibre 13.20
Ostres i cloïsses vives gallegues (segons mercat)
Carpaccio de tonyina salvatge marinada 9,90
Cloïsses marinera o planxa 14,30
Carpaccio de gambes rosades de costa 23,65
Els nostres Calamars a la romana 15,40
Els xipirons de costa (preu segons mercat)
El popet de costa (preu seons mercat)
Pop gallec al pebre vermell i sal marina 14,30
Navalles gallegues a la planxa 16,50
Cargols de mar 18,70
Vieires gratinades 12,65
Les nostres croquetes de peix 9,90
Musclos a la marinera o gratinats 9,90

Entrants Can Ladis
Sopa de pescadors 11,55
L’amanida de fruits secs i formatge fresc a la mel 12.10

L’amanida de rap allagostat, patata i ceba comfitada 14,58
La Xatonada de bacallà, anxova i romesco Ladis 12,10
L’amanida tèbia de sípia, gambes i poma confitada 14,30
Raviolis de gambes farcits de ceps 16,50
Canelons de pernil i foie 12.10
Canelons de rap i gambes 14.02
Pasta fresca amb tallarines de sípia, cloïsses i llagostí amb vinagreta de ceps 13.20
Rossejat de Fideus negres amb vieira gratinada i oli de pebre,orenga i romaní (mín. 2
persones) 14,30

Els nostres peixos
Sipietes de costa planxa 14.50
Calamarcets de costa saltejats 14.50
Bacallà a la mussel.lina suau d’all 17.16
Lluç palangre farcit de pernil i gratinat amb mussel.lina dolça de poma 17.60
Salmó a la planxa amb gelea d’Oporto 14.50
Nuggets de Rap en tèmpora amb Ketchup fet a casa 23,92
Rap ros a la marinera amb cloïsses escamerlantets 23,92
Filets de Llenguado de costa amb emulsión de taronja i mel 23,92
Gall de Sant Pere a l’Andalusa amb olivada d’olives aragoneses, tomaquets comfitats i
festucs 23,92

