
Aperitius i coses per picar
Aperitivos y cosas para picar

Les millors olives del món fetes a casa   8€
Las mejores aceitunas del mundo hechas en casa

Anxoves del Cantàbric Gran Reserva         15€
amb coca amb tomàquet (6 filets)
Anchoas con coca con tomate (6 filetes) 

Pernil ibèric Joselito tallat a mà         50g.  17€
 amb pà de cocai tomàquet                   100g.  31€                        
Jamón ibérico Joselito cortado a mano
y pan de coca con tomate

Selecció de formatge Catalans i Francesos  15€
Selección de quesos Catalanes y Franceses 

Ostres Amelie nº3 6u al gust
Al natural, salsa ponzu, escalunya i vinagre 29€
Ostras Amélie nº3 6u a escoger
Al natural, salsa ponzu, escaluña i vinagre

El milfulles de patates braves del Nandu      13€
El milhojas de patatas bravas de Nandu
 
Bunyols cruixents de brandada de bacallà   15€
i allioli de mel
Buñuelos crujientes de brandada de bacalao con allioli de miel 

Croqueta de gamba amb                          12€
gamba  de Blanes (2 unitats)                            
Croqueta de gamba con gamba de Blanes 

Calamars a la romana amb maionesa,        15€
feta i ruca
Calamares a la romana con mayonesa, feta y rúcula

Plats compartits 10% addicional | Platos compartidos 10% adicional
4,5 % IGI no inclòs | 4,5% IGI no incluido



Un viatge d’andorra a l’extrem orient
un viaje de andorra hacia el extremo oriente

Club Sandvitx amb ous de guatlla  14€
Club Sándwich con huevos de codorniz

La nostra amanida Cèsar    16€
Nuestra ensalada César

Amanida d'assortit de tomàquets               14€ 
amb alfàbrega i oli de oliva                                           
Ensalada de surtido de tomates con albahaca 
y aceite de oliva  

Filet de vedella amb verdures          27€
Solomillo de ternera con verduras

EDAMAMEs Saltejats               8€
Soja verda saltejada al vapor amb 3 condiments 
Soja verde salteada al vapor con 3 condimentos
Brotxeta de pollastre Yakitori                  14€ 
amb romesco 
Brocheta de pollo Yakitori con romesco 

Tempura                  14€
Tempura de verduretes i algas
Tempura de verduritas y algas

Yakisoba             19€
Fideus amb secret ibèric o vieires, col, pastanaga i ceba
Fideos con secreto ibérico o vieiras, col, zanahoria y cebolla

sashimi Moriawase                     34€
Llàmines de peix cru segons mercat  
Láminas de pescado crudo según mercado

sushi nigiri            22€
Selecció de 6 unitats | Selección de 6 unidades

makis    
spicy tuna tonyina picant            14€         18€
Atún picante
koy tonyina, salmó i alvocat            14€         18€
Atún, salmón y aguacate
mayo-cranc cranc real i alvocat   16€         21€
Cangrejo real y aguacate
vegetal cogombre espàrrecs i alvocat    9€                  12€
Pepino, espárragos y aguacate
Sake crunch salmó, alvocat i  14€          18€
salsa Kimchi Salmón, aguacate y salsa Kimchi
uramaki tonyina soasada i sèsam  14€             18€
Atún soasado y sésamo

Plats compartits 10% addicional | Platos compartidos 10% adicional
4,5 % IGI no inclòs | 4,5% IGI no incluido

Ensaladilla especial de Can Carlitos             14€ 
Ensaladilla especial de Can Carlitos

Gaspatxo d'alvocat amb cranc reial             23€ 
Gazpacho de aguacate con cangrejo real 

“Papas Aliñas” amb bonítol escabetxat        18€ 
amb les seves verdures                           
“Papas Aliñas” con bonito escabechado con sus verduras 

Tàrtar de tonyina sobre arròs japonès        22€
Tártar de atún sobre arroz japonés

Caneló de pollastre             19€
Canelón de pollo

“Fish and chips” amb peix del dia             23€ 
    “Fish and chips” con el pescado del día

Hamburguesa de vedella al gust amb 18€
trumfes (ceba, tomàquet, bacon,
ou ferrat, col, cheddar)
Hamburguesa de ternera al gusto con patatas
(cebolla, tomate, beicon, huevo frito, col, cheddar)

Gamba amb camisa amb maionesa picant14€
Gamba en camisa con mahonesa picante

TE-MAKI MAKI-ROLL 

anguila Hideki                        16€            21€



4,5% IGI no incluido4,5 % IGI no inclòs | 

Cheesecake Japonès                10€
Cheesecake Japonés

Amanida de fruita amb sorbet de mango    10€
Ensalada de fruta con sorbete de mango

Llima gin tònic        9€
Lima gintónic

Copeta de crema catalana amb    9€
toffee i caramel de llimona
Copa de crema catalana con toffee y
caramelo de limón

Pastís del dia     10€
Tarta del día - Brownie                      - Cheesecake

Gelat de vainilla fet al moment  16€
amb toppings (400g)
Helado de vainilla hecho en el momento con toppings

Dulces
Dolços

1/2 u.

El nostre pa amb xocolata, oli i sal                   10€
Nuestro pan con chocolate, aceite y sal 

El nostre Ying-Yang de Nutella o maduixa 10       18€
Nuestro Ying-Yang de Nutella o fresa 

Sencer



4,5% IGI no incluido4,5 % IGI no inclòs | 

al·LÈRGENS
alÉrgenos

Soja                                                                                                                   
Soja                                                                  

Apio
Api                                                            

Altramuces
Tramussos                                                             

Granos de semilla de sesamo
Llavors de sèsam                                                                                                        

Cacahuetes
Cacauets                                                               

Frutos secos
Fruits secs                                                                      

Gluten
Gluten                                                               

Moluscos 
Mol·luscos 

Crustaceos
Crustacis 

Mostaza
Mostassa  

Informamos que toda la información recopilada en esta carta sobre la presencia de alérgenos en nuestros platos, ha sido suministrada
por nuestros proveedores. Así mismo, existen posibles contaminaciones cruzadas en el proceso de manipulación en nuestro establecimiento.

Informem que tota la informació recopilada a aquesta carta sobre la presència d'al·lèrgens als nostres plats, ha sigut subministrada pels nostres proveïdors.
Així mateix, existeixen possibles contaminacions en el procés de manipulació al nostre establiment. 

Huevos                                                                                                                   
Ous                                                                  

Lácteos
Làctis                                                           

Dióxido de azufre y sulfitos
Dióxid de sofre i sulfits                                                             

Pescado
Peix                                                               


