
per començar

Musclos de roca a l'estil Bahari 12,00€

Anxoves de L'Escala amb pa de vidre amb
tomàquet i oli d'oliva Arbequina

12,50€

16,00€

Gambes a l'all amb un toc picant 14,00€

Pop a la gallega amb parmentier de patata i oli d’oliva Arbequina

Patates braves Bahari (salses Bahari i xili picant) 5,80€

Calamars de llotja a l'andalusa amb maionesa de llima 15,00€

Coca artesana de vidre amb tomàquet 2,50€

Hummus de cigrons i mongeta verda amb pa de panses i prunes

Croquetes de pernil del país 

Amanida mediterrània amb productes de proximitat

Amanida de tomàquet raf i mozzarella de búfala
amb oli d’alfàbrega i pebre rosa

8,90€

8,00€/ 4 unitats

8,90€

9,50€

9,50€

8,90€

8,90€

14,00€

14,50€

13,80€

Graellada de verdures amb salsa romesco

Sopa freda de temporada

Hamburguesa de llenties i escalivada amb formatge de cabra (opcional)

Wok de verduretes amb gambes i sípia

Esqueixada de bacallà amb taronja, tomàquet cherri confitat i romaní

Carpaccio de vedella amb encenalls de

parmesà, rúcula i gelat de mostassa

primers



16,50€

16,50€

18,50€

Taula de formatges Bahari Club

Curat manxego, de cabra semicurat de la Garrotxa,

Apezzeller francès i Gorgonzola italià

Taula mixta ibèrica 

Pernil ibèric, xoriço, llonganissa i formatges

manxego i de la Garrotxa

Taula mixta de Guijuelo

Pernil ibèric, llom de bellota, xoriço ibèric i

llonganissa ibèrica de Guijuelo

taules d'embotits
(totes acompanyades de coca de vidre amb tomàquet)

pizzes

 mozzarella, salsa de tomàquet, orenga i pebre negreMargarita:

mozzarella, salsa de tomàquet, carn de vedella, ceba

i salsa barbacoa

Barbacoa:

 mozzarella, salsa de tomàquet, formatge blau,

provolone, stracchino i pebre negre

4 Formatges:

mozzarella, salsa de tomàquet, gambes, musclos,

alfàbrega fresca, oli picant, orenga i pebre negre

Bahari Club:

mozzarella, salsa de tomàquet, carbassó, pebrot vermell i

groc, albergínia, espàrrecs, orenga i pebre negre

Vegetal:

9,50€

10,50€

10,50€

12,00€

10,50€



carns

peixos

15,00€

18,00€

18,00€Hamburguesa de filet de vedella amb pa de llavors, ceba

caramel·litzada i ketchup, acompanyada de patates Deluxe

18,50€

Secret ibèric a la brasa amb fruits vermells

Filet de vedella amb gratinat de patata i verdures

Sípia a la planxa amb patates fregides i mesclum 14,50€

15,00€Lluç a la vinagreta de tomàquet, amb cruixent de porro, julivert i soja

Llom de salmó a la taronja amb llagostins i cloïsses

postres

Suc de taronja natural

Copa de gelat al teu gust

Gintonic · Caramel amb trossets de toffee · Ferrero Rocher i

avellana · Vainilla sense gluten · Sorbet de llimona ecològic ·

Maduixa · Xocolata · Vainilla

Assortit de postres Bahari Club

Pastís de formatge en homenatge a la tieta Conxita

Brownie de xocolata amb nous i gelat de vainilla

Mochis Bahari Club

Te verd i te matcha · Gerds i litxi · Mango i maracujà

5,95€

4,95€

4,95€

6,50€

14,50€ per a dues

persones / 7,50€

per a una

5,95€


