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SANDVITXOS I HAMBURGUESES 

Clubhouse Sandvitx 

ENTRANTS 

16 € Burrata amb tomaquet 15 € 
Pollastre rostit al Josper amb pa de llavors torrat Tomaquet Cherry amanit amb pesto,burrata i 
amb mantega. alfàbrega. 

Hamburguesa EntreCamps 
Pallarda de pollastre amb enciam Maravilla 15 € 

29 € 

24 € 

Vedella de la Cerdanya amb formatge Xiroi La 
Pollastre cruixent amb salsa César i parmesà. Xiquella, mostassa i ceba confitada. 

Carpaccio de gambes de Palamós Hot Dog EntreCamps  
Gamba al natural amb suc del cap, mango i coco. 

Verdures rostides a la brasa amb tomàquet i ruca. 
Brioche torrat amb tonyina i pebrots del Piquillo 
Tàrtar de tonyina Ballfego al natural amb pebrots 
confitats. 

PER COMPARTIR 

Pa Coca de vidre 
Gaspatxo de temporada 9 € 

15 € 

6 € Gaspatxo de remolatxa amb sardina fumada 
Torrada amb tomàquet i oli d’oliva verge extra de 
FontClara Zanotelli. 

“Rigatoni” amb salsa de bolets 
Pernil ibèric de gla 29 € 

12 € 

16 € 

15 € 

16 € 

8 € 

Saltejats amb mantega, salsa de bolets i formatge 
D.O. Guijuelo servit amb pa amb tomàquet. parmesà. 

Croquetes de pollastre rostit 
Fetes a casa amb un vel de cansalada de porc ibèric. 

Anxoves de l’Escala (5 filets) 
Amb oli d’ oliva verge extra i pa de coca. 

Bao de pollastre rostit la Catalana 
El rostit de tota la vida amb pa al vapor i ceba. 

Corbina fregida a la andalusa 
Marinada en adob, servida amb alioli d’adob. 

Patates braves 
Patates casolanes acabades de fregir amb salsa brava. 

Tots els nostres plats poden portar traces 
de producte que poden causar reaccions 

al·lèrgiques e intoleràncies. Dirigiu-vos al nostre 
personal per obtenir la informació necessària. 

10% d’ I.V.A inclòs. 

Carn amb un toc fumat acompanyat d’una salsa amb 
un toc fresc. 

Sandvitx vegetal 

16 € 

16 € 

“Poke Bowl” Salmó 

Amanida d’arros amb salmó marinat i alvocat. 

14 € 

17 € 
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PRINCIPALS POSTRES 

Arròs sec de calamar i pop (mínim 2 persona) 29 € 

18 € 

22 € 

24 € 

Xuixo de Girona 8 € 

8 € 

8 € 

8 € 

Arròs varietat Badia de Pals en paella, pimentó i Marcat a la brasa. 
potes de pop. 

Pastís cremós de formatge 
Llom de bacallà confitat Amb sorbet de fruits vermells. 
Confitat en oli d’ all amb espinacs i verdures 
saltejades. 

Coulant de xocolata (8 min) 
Acompanyat de Chantilly. 

Rodaballo al Josper 
Amb suquet de les seves espines i clavegueres a 
la brasa. “Torrija” amb pa de brioche (8 min) 

Brioche xop en crema de vainilla,caramel·litzada 
a la brasa amb ron. 

Steak tartar de vedella madurada amb ou fregit i 
patates palla 
Llom baix de vedella tallat a mà amb amaniment Tòfones de ratafia 8 € 
tradicional. Xocolata aromatitzades amb Ratafía. 

Solomillo de vedella amb Parmentier i cebes a 
la ratafia 

29 € 

De Viñals Soler, rostit a la brasa amb mantega all i 
romaní. 

Ploma de porc ibèric a la brasa 26 € 
Escalopada i acompanyada amb chimichurri 
refrescant. 

Tots els nostres plats poden portar traces 
de producte que poden causar reaccions 

al·lèrgiques e intoleràncies. Dirigiu-vos al nostre 
personal per obtenir la informació necessària. 

10% d’ I.V.A inclòs. 


