
COCA MALLORQUINA 12 €
La nostra, amb trampó
i verat

LES BRAVES MARINERES 11 € 
patates, “cirereta”
(pebre vermell picant
mallorquí) i popets braus 

MUSCLOS DE ROCA 12 €
amb emulsió
de sobrassada
mallorquina "Can Company",
fonoll marí
i pell de taronja

“FISH AND CHIPS”, 14 €
LA NOSTRA VERSIÓ
DEL FREGIT 
Peix i marisc
fregits acompanyats
amb patates cruixents
i una maionesa
de raifort

EL LLAMÀNTOL   85 € / kg
“FORMENTERA STYLE” 
Llamàntol fregit
amb ou,
patates i pebrots
(min. 2 pax) 

FORN ‘MIBRASA’ 
DE CARBÓ
En busca del foc, retorn als orígens

LA GILDA DE BACALLÀ  4,50 €
Cherry dry, ceba vermella,
piparra i oliva

CROQUETES DE 2,50 € / u
BACALLÀ ESPECIAT

SEITONS A LA LLIMONA 9 €
amb patates cruixents
i confitats

FORMATGE DE VACA CURAT 12 €
reserva “Burguera”

PATÉ MARÍ 11 € 
de bonítol en escabetx

Pa, olives i allioli  3 €
Pa sense gluten  2 €

RISSOTO VEGÀ 16 €
amb verdures, bolets i algues

ARRÒS “ACQUERELLO” 30 €
MELÓS DE LLAMÀNTOL
amb safrà

PESCA DEL DIA s/m
Peix i marisc a la brasa acompanyat
de la nostra "Aigua de Lourdes"
i tumbet mallorquí

POP DE ROCA MALLORQUÍ 21 €
amb mojo vermell, allioli de tinta
i patata rostida amanida amb "tap de corti"

LLAMÀNTOL ROSTIT (peça sencera) 85 € / kg
amb ceba dolça fregida i fulles verdes  

FILET DE VACA MADURADA DE “OYARZUN” 24 €
amb puré de patates especial, ceba tendra
i salsa Cafè de París 

STEAK TARTAR DE VACA MADURADA 21 € 
fumat amb mantega Cafè de París 

MITJANA SENSE OS DE VACA  42 € 
MADURADA DE OYARZUN ( 1/2 Kg.) 
acompanyat de fulles verdes
i patates fregides
 

FERRERO XL 7 €
de xocolata i quicos

TOCINILLO DE PASSIÓ 7 €
Tartar de pinya
i escuma de coco

SORBETS I GELATS 6 €
VARIATS 
de la “Gelateria Colonial”

D'aigua dolça

Utilitzem dues varietats d'arròs segons l'elaboració:
Bomba o Carnaroli
Per elaborar els nostres arrossos necessitem 35 mins. aprox.

POSTRES

SALMOREJO 12 €
Amb trampó i tomàquets
cherrys especiats

AMANIDA DE TOMÀQUET 10 €
MADURAT 
ceba vermella, gaspatxo de
tomàquet verd i piparra dolça  
+ Bonítol en escabetx casolà +4 €

SUPER AMANIDA 13,50 €
Fulles verdes, bròcoli, bimi,
kale, alvocat, cacauets, quinoa
i vinagreta de mostassa 

TUMBET 12 €
El plat vegà mallorquí

ARRÒS SEC 18 € 
de peix i marisc 

FIDEUÀ “A LA LLAUNA” 18 €
amb calamar 
i allioli de safrà 
També en ració individual

TAMBÉ PER EMPORTAR

La nostra visió del Mediterrani

Per anar obrint boca
APERITIUS

CHEESECAKE 7 €
de gorgonzola,
amb poma verda i festuc

TARONJA GELADA 7 €
taronja, mango,
gingebre i crumble 

CATÀNIES 4 €
de xocolata i ametlla

TRUFES DE XOCOLATA 4 €

Apte celíacs Apte vegans Per informació sobre al·lèrgies i intoleràncies consulti amb el seu cambrer        IVA inclòs

@salicorniarestaurant 

Llançant xarxes
PLATS DEL MAR

ARROSSOS & FIDEUÀ


