
per començar

primers

12,50€

11,00€

13,00€

9,50€

19,00€

14,00€

12,00€

16,00€

14,50€

15,00€

7,00€

6,00€

7,25€

6,50€ 13,00€

Tartar d'escalivada amb anxoves de l'Escala i oli d'olives negres

Aperitiu Bahari (musclos, olives farcides d'anxoves, escopinyes i xips)
amb dos vermuts o dues copes de cervesa

16,00€ (per a

dues persones)

Olives farcides d'anxoves 3,00€

Escopinyes 10,00€

Musclos en escabetx 6,00€

Patates xips 2,50€

Les nostres patates braves 8,50€

Assortit de croquetes del mar (4 varietats). 8 unitats

Musclos a la planxa amb sal i pebre

Potes de pop amb parmentier de patata i pebre vermell

Calamars de llotja a la romana 15,00€

Pebrots del Padrón

Ous trufats ferrats sobre patates fregides i escalopa de foie

12,00€

Dips de gamba arrebossada amb coco, curry  i salsa romesco

(6 unitats)

Sopa freda de tomàquet natural amb mandonguilla de

formatge fresc de cabra i alfàbrega

Macarrons amb tomaquet i carn (recepta tradicional)

o a la Napolitana

9,50€

Alberginies fregides amb  mel o sal maldon

8,50€

Amanida de tomàquet confitat amb ceba tendra amb ventresca

mig en escabetx i olives negres amanit a la nostra manera

Amanida cocktail , alvocat, tomàquet, rajada

confitada i salsa de musclos

Carpaccio de vedella amb festucs verds i foie gras

Tapa Ració

Mostassa

Grans de sèsam

Fruits amb closca

Gluten

Peix

Tramussos

Diòxid de sofre i sulfits

Crustacis

Soja

Api

Ous

Làctics

Mol·luscs

Cacauets

Musclos a la rabiosa



carns

peixos

18,50€

19,00€

Fideuà estil mariner amb all i oli de safrà

paelles, arrossos i fideuà
(mínim per a 2 persones)

Llàgrimes de pollastre amb maionessa de curry 9,50€

Hamburguesa Bahari (100 % de vedella - 200 gr) amb enciam,

tomàquet, formatge Tou dels til.lers i pa de llenya

13,50€

21,00€

19,50€Steak Tartar Bahari amb patates fregides

17,00€

Filet de vedella amb patates confitades i flor de sal 

Mandonguilles de pollastre amb gambes i tripa de bacallà

Sípia a la planxa amb patates i amanida

Caldereta de llamàntol. Especialitat de la casa (mínim per

a 2 persones). Preu per persona

15,00€

29,00€Calamar XXL 700gr a la planxa per a compartir (per a 2 persones) amb

parmentier de patata. Preu per persona

Cocotxes de bacallà amb cloïsses

Cassola de rap amb patates i all i oli de préssec

(per a 2 persones). Preu per persona

Paella de marisc Bahari Club

Arròs negre

14,00€

17,50€

16,00€

22,00

4,75€

8,50€

Tapa Ració

Mostassa

Grans de sèsam

Fruits amb closca

Gluten

Peix

Tramussos

Diòxid de sofre i sulfits

Crustacis

Soja

Api

Ous

Làctics

Mol·luscs

Cacauets



pizzes

entrepans 
(tots acompanyats de patates fregides)

Pastís de formatge en homenatge a la tieta Conxita

postres

tomàquet, mozarel.la, gouda, tonyina, ceba, oliva i

orenga 

tomàquet, mozarel.la, gouda, blau, emmental,

semicurat i orenga

tomàquet, mozarel.la, gouda, salami, xampinyons,

olives i orenga 

Mixte de pernil dolç i formatge

Sorbet de marc de cava de Perelada

Vegetal amb maionesa i tonyina

Pit de pollastre

Llom a la planxa

Gelat de xocolata negra 100%

Pecat de xocolata amb oli i sal

Sorbet de mango

Maduixes del Maresme a la crema lleugera

Xuixo de crema calent flamejat amb rom negre

8,00€

8,00€

tomàquet, mozarel.la, formatge gouda,

tomàquets cherry i orenga

9,50€

10,50€

10,50€

10,50€

6,50€

7,50€

9,00€

5,95€

6,95€

Margarita:

Tonyina:

4 estacions

4 Formatges:

Hamburguesa completa

5,95€

6,00€

5,95€

5,50€

6,50€

Fruita natural 4,50€ 

Gelat de Vainilla Bourbon 5,95€

vegans
Sopa freda de tomàquet natural amb alfàbrega

Amanida de tomàquet confitat amb ceba tendra i olives negres

Tartar d'escalivada amb oli d'olives negres

Duet d'hamburgueses veganes (boletus amb trufa i chia)

Sorbet de mango

11,50€

12,75€

8,00€

9,50€

5,95€

Fruita 4,00€

Mostassa

Grans de sèsam

Fruits amb closca

Gluten

Peix

Tramussos

Diòxid de sofre i sulfits

Crustacis

Soja

Api

Ous

Làctics

Mol·luscs

Cacauets


