
 
PER COMPARTIR PREUS IVA INCLÒS 
 
Minicroquetes de pernil de glà     8/10 €    
  Minicroquetas de jamón ibérico de bellota 
 

Ensaladilla Fonda amb verdures de proximitat  12 € 
  Ensaladilla Fonda con verduras de proximidad 
Torradetes de foie micuit i carpaccio de bou    8/13 € 

  Tostaditas de foie micuit y carpaccio de solomillo 
 
 

Anxoves del Cantàbric i seitons del Mediterrani   12 € 
  Anchoas del Cantábrico y boquerones del Mediterráneo 
Tartar de tonyina Bluefin (Mediterrani) amb guacamole casolà   16 € 
  Tartar de atún Bluefin (Mediterráneo) con guacamole casero 
 
 

Daus de salmó marinat a l´oli de gingebre         8/13 € 
  Dados de salmón marinado con aceite de gengibre 
 

Foie d´ànec micuit amb confitura de tomàquet i vainilla   17 € 

   Foie de pato micuit con confitura de tomate y vainilla   
 

Virutes de pernil ibèric de glà tallat a mà   15/21 € 
  Virutas de jamón ibérico de bellota cortado a mano 
 

Cassoleta de cloïsses gallegues marinera o planxa    19 € 
  cazuela de Almejas gallegas marinera o planxa 
Lloms de seitons despinats amb vestit cruixent   14 € 
  Filete crujiente de boquerón desespinado con vestido crujiente 
 

 
 

 
Ajo blanco amb sardina fumada i raim     15 € 
 ajo blanco con sardina ahumada y uva 

Amanida de tomàquet del Maresme, maduixes, burrata i pesto    14 € 
  Amanida de tomate del Maresme, fresas, burrata y pesto 
 

Amanida tèbia de favetes i saltat de calamars de la costa    14 € 
  Ensalada tibia de habitas y salteado de calamares de la costa 
Ceviche Nikei de peix blanc del Mediterrani  16 € 
  Ceviche nikei de pescado blanco del Mediterraneo  
Wok de verdures del Maresme amb tallarins de sepia de la costa  13 € 
  Wok de veduras del Maresme con tallarinas de sepia de la costa 
 

“Spaghetoni” teriyaki amb filet de bou i verdures al dente   15 € 
  “Spaghetoni” teriyaki con solomillo de buey y verduritas al dente 
 

“Spaghetoni” amb gambes  i sofregit de tomàquet natural     18 € 
  “Spaghetoni”con gambas de Arenys y sofrito de tomate natural 
 

Ous estrellats amb patates,  pernil ibèric i reducció d´all negre  15 € 
  Huevos estrellados con patatas,  jamón ibérico u reducción de ajo negro 

 
 

PREUS AMB IVA INCLÒS 
UTILITZEM PRODUCTES DE  KM -0 

aviseu-nos si teniu qualsevol intolarància alimentària 
 

  amb gluten     vegetarià      amb fruits secs, sèsam o mostassa    lactosa           

 molusco  crustaci 



                           
 
 
 
  

    PREUS IVA INCLÒS 

Arròs mariner amb musclos i sipia       min 2 pers. 19 € 
 
 

Fideuà amb all i oli de safrà                           min 2 pers 17 € 
 
 

Arròs del senyoret sec de la Fonda               min 2 pers 20 € 
 
 

Rissotto de gamba d´Arenys                               20 € 
 
 
 

Carpaccio de filet de vaca frisona i formatge Stilton     16 € 
  Carpaccio de solomillo de vaca frisona y queso Stilton 
 

Hamburguesa de filet de vaca frisona amb ceba confitada   16 € 
  Hamburguesa de solomillo de vaca frisona con cebolla confitada 
 
 

Tagliatta de filet de vaca  amb foie fresc, patates i Padrón   23 € 
  Tagliata de solomillo de vaca con foie fresco, patatas y Padrón 
 

Tartar de filet amb rovell d´ou de guatlla i patates fregides      20 € 
  Tartar de solomillo con yema de huevo de codorniz y patatas fritas 
 

Caneló de pollastre de pagés, amb crema de foie i ceps           16 € 
  Caneló de pollo de payés, con crema de foie y "ceps" 
 

Espatlla de xai cruixent a baixa temperatura, amb patata al romaní  20 € 
  Espalda de cordero crujiente a baja temp. con patata al romero 
 
Carpaccio de llobarro con ponzu i gingebre   18 € 
  Carpaccio de lubina con ponzu y gengibre 
 

Bacallà cruixent amb ceba caramelitzada i mel  18 € 

  Bacalao crujiente con cebolla carmelizada y miel 
 

Bacallà amb petita sanfaina i all i oli suau    18 € 
  Bacalao con pequeña sanfaina y ajo aceite suave 
 

Tataki de tonyina Blue Finn(Mediterrani) amb verdures Teriyaky  19 € 
  Tataki de atún Blue Finn del Mediteráneo  con verduras Teriyaky 
 

Fricandó de rap amb cloïsses gallegues     20 € 
  Fricandor de rape con almejas gallegas 

Caneló negre de txangurro, lluç i gambes     18 € 
  

  Canelón  negro de txangurro, merluza y gambas  
Les tradicionals mandonguilles de botifarra de Can Rac i sipia   17 € 
  las tradicionales albondigas de botifarra y sepia 

Peix del dia al forn, patata confitada amb oli d´oliva verge i Kalamata   s/m 
  Pescado del día  al horno, patata confitada con aceite de oliva virgen y Kalamata 
     
Tastet Mariner amb arrós del dia de la Fonda              33 € 
  Pica pica marinero con arroz del dia de la Fonda                           
                     

PRECIOS CON EL IVA INCLUIDO 
 

UTILIZAMOS PRODUCTOS DE KM-0 
Avisenos si tiene alguna intolerancia alimentaria 

 

  con gluten     vegetariàno      con frutos secos, sèsamo o mostaza    lactosa           

 molusco  crustaceo                


