
BENVINGUTS   DE  NOU  A  L’OLLA

Les fredes 
Anxoves de la Escala    2e/u. 

Amanida de formatge de cabra i nous   10e 

Escalivada amb anxoves del Cantàbric   12e 

Timbal d’escalivada amb formatge de cabra   12e 

Carpaccio de gambes amb foie micuit   13,5e 

Pa de vidre torrat amb tomàquet   1,85e 

Tàrtar de tonyina vermella amb alvocat   18e 

Tataki de tonyina vermella amb cruixent d’alga nori   18e 

Les calentones 
Croquetes de ceps   1,50e 

Croquetes de pernil   1,60e 

Croquetes de xipiró en tinta negra i all i oli  1,80e 

Croquetes de bacallà i pebrot piquillo  1,60e 

Croquetes de mozzarella, tomàquet i alfàbrega  1,50e 

Tempura de carxofes amb salsa romesco   9,5e 

Ou pochè amb confit d’ànec i shitake sobre parmentier  12e  

Cua de llagostins amb salsa thai  13,5e 

Pinxos de llagostins arrebossats i maionesa de wasabi  12,5e 

Calamars de platja a l’andalusa   13,5e 

Pop a la gallega de L’Olla   16,5e 

Bunyols de formatge idiazabal i nou torrada   9e 

Cargols en salseta amb xoriço i pernil ibèric   13,5e 

Cruixent de foie i ceps   15e 

Pa bao de papada de porc amb salsa hoisin (nits)   6e 

Les potents 

Arròs negra amb llagostí i all i oli   15e 

Arròs melós a la marinera   15e 

Risotto de ceps amb cruixent d’emmental  15e 

Arròs de ploma ibèrica i rovellons   16e 

Bacallà confitat a la mussolina d’all  15e 

Turbot amb cuscús de fines herbes i oli de pimentó 16,5e 

Tall de ploma de porc ibèric   15e 

Entrecot de “vaca vieja” amb maduració (350g)   22,5e 

Magret d’ànec amb reducció de teriyaki   15e 

Peus de porc desossats gratinats amb formatge  16,5e 

Espatlleta de xai de llet cuinada a baixa temperatura   18e 

Costelletes i cuixa de cabrit ecològic a la milanesa   17e 

Cua de vedella estofada al xocolata  15e 
 

Infantils  

Hamburguesa de vedella Angus amb patates (180g)   12e 

Canelons de pollastre gratinats (3u)   12e 
 

Fer-nos saber si teniu alguna al·lèrgia o intolerància, gràcies! 


