
El Restaurant Albamar no puede garantizar la ausencia de trazas de otros componentes alérgenos y causantes de intolerancias alimen-
tarias no contenidos como ingredientes del plato. Si usted es alérgico y / o intolerante a algún componente, le rogamos que lo comunique 
al personal para una mayor información

El Restaurant Albamar no pot garantir l’absència de traces d’altres components al·lergògens i causants d’intoleràncies alimentà-
ries no continguts com a ingredients del plat. Si vostè és al·lèrgic i/ o intolerant a algun component, li preguem que ho comuniqui 

al personal per a una major informació.

Els plats marcats amb      els podem adaptar per a persones celía-
ques. Disposem de pa sense gluten. Demani-ho al cambrer.

Los platos señalados con      los podemos adaptar para perso-
nas celíacas. Tenemos pan sin gluten. Solicítelo al camarero.

Ensalada de tomates, queso de cabra y pesto

Ensalada verde de la casa

Gazpacho tradicional 

Patatas Bravas Caseras

Croquetas de pollo artesanales

Anchoas con pan de coca con tomate

Fritura de boquerones frescos

Calamares a la romana “hechos en casa” 

Calamares a la andaluza

Nuestros mejillones a la marinera

Mejillones al vapor 

Parrillada de verduras con salsa romesco

Paleta Ibérica con pan de coca con tomate

Per Començar / Para Empezar

Amanida de tomàquets, formatge de cabra i pesto 10,50 €

Amanida verda de la casa 8,00 €

Gaspatxo tradicional 7,50 €

Patates Braves Casolanes 5,50 €

Croquetes de pollastre artesanals 8,50 €

Anxoves amb pà de coca amb tomàquet 8,50 €

Fregitel·la de seitons frescos 8,00 €

Calamars a la romana “fets a casa” 15,00 €

Calamars a l’andalusa 14,50 €

Els nostres musclos a la marinera 12,20 €

Musclos al vapor 10,00 €

Graellada de verdures amb salsa romesco 10,00 €

Espatlla Ibèrica amb pa de coca amb tomàquet 9,00 €
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IVA INCLÒS / IVA INCLUIDO

a
c
f
g
h
j
k

l
m
o
p
t
x
s

API /APIO 

CRUSTACIS / CRUSTÁCEOS 

FRUITS DE CLOSCA / FRUTOS DE CÁSCARA

GLUTEN

CACAUETS / CACAHUETES 

SOJA / SOJA 

MOL·LUSCS / MOLUSCOS 

LÀCTICS / LÁCTEOS 

MOSTASSA / MOSTAZA 

OUS / HUEVOS 

PEIX / PESCADO

TRAMUSSOS / ALTRAMUCES 

SÈSAM / SÉSAMO 

DIÒXID DE SOFRE I SULFITS
DIOXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS

Tallarines con culis de tomate, albahaca, olivada,
 pesto y anchoas (plato frío)

Arroz Negro*

Fideuada*

Paella Marinera* 

Paella Albamar (con mariscos, crustáceos y carne)*

Merluza a la plancha con verduras variadas

Calamares a la plancha con humus de garbanzos y verduritas

Salmón a la plancha con verduritas y salsa tártara

“Entraña” de ternera a la plancha con chimichurri y verduritas

Butifarra con patata al rescoldo y crema de queso

Hamburguesa con cebolla confitada, crema de aguacate y queso de cabra
 
Servei de pa / Servicio de pan 1,80 €

Pastes i Arrossos / Pastas y Arroces

Tallarines amb culis de tomàquet, alfàbrega, olivada,  10,50 €
pesto i anxoves (plat fred) 

Arròs Negre* 17,20 €

Fideuada* 16 €

Paella Marinera* 19,10 €

Paella Albamar (amb marisc, crustacis i carn)* 17,20 €

* Mínim 2 persones / * Minimo 2 personas

Peixos / Pescado

Lluç a la planxa amb verdures variades 12,00 €

Calamars a la planxa amb humus de cigrons i verduretes 13,00 €

Salmó a la planxa amb verduretes i salsa tàrtar 14,00 €

Carns / Carnes

“Entraña” de vedella a la planxa amb ximixurri i verduretes 14,00 €

Botifarra amb patata al caliu i crema de formatge 10,00 €

Hamburguesa amb ceba confitada, crema d’alvocat i formatge de cabra 11,00 €
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