
FÓRMULES

PICA PICA

PRINCIPALS

ARROSSOS

NENS

CUINA DE MERCAT

PLAT COMBINAT
+ BOLA DE GELAT 18€

PRODUCTES FRESCOS KM 02020 PRIMAVERA·ESTIU

· Olives Kalamata “aliñades” ...3,80€
· Pota de pop a la brasa amb allada i oli 
Donostiarra  200gr  ...21€
· Croquetes de pernil ibèric ...2,20€
· Croquetes de gambes vermelles ...2,20€
· Bunyols de bacallà d’Islàndia ...2,20€
· Pa de coca amb tomàquet ...3,50€
· Patates braves  ...6,90€
· Calamars nacionals a l’andalusa ...15,50€
· Gambes “al ajillo” king size” ...18,50€
· Terrina de foie mi cuit  ...15€
· Daus de salmó “carpier” marinat amb oli de 
vainilla ...14€
· Musclos al vapor amb oli d’oliva extra verge, 
pebre i sal Maldom ...10,80€
· Burrata de búfala amb tomàquet sec 
i “tartufata” ...16€
· Pa de coca amb tomàquet ...3,50€

· Llenguado fresc a la planxa ...21€
· Combinat de lluç, calamars i gambes a la 
planxa ...24€
· Tronc de lluç a l'estil "Donostiarra" ...21€
· Clatell de Lluça “santurce”...18€
· Llom de bacallà gratinat amb all-i-oli de 
Codony ...21€
·Bacallà a la llauna ...21€
· Tataki de tonyina Bluefin amb "Chop Suey" 
de verdures ...21€
· Lingot de tonyina Bluefin segellat a la 
planxa amb ceba caramel·litzada ...21€
· Calamars Nacionals a la planxa amb 
tallarines de verdures ...19,80€
· Magret a la graella amb poma dues textures 
i reducció d’oporto ...17€
· Steak tàrtar "La Santa” al gust amb 
torradetes ...18,50€
· Filet de vedella 250gr a la planxa amb salsa 
de ceps a part ...22€
· Tagliata segellada a la planxa amb rucula 
i parmesà ...22€
· Hamburguesa feta a casa a la graella amb 
doble de havarti fos i patates fregides 
casolanes ...14,50€
· Hamburguesa de pollastre casolana amb 
salsa curry verd i arròs thai ...12,80€
· “Carpaccio de vedella amb Parmesà i oli de 
tòfona blanca ...16€
· Carpaccio de vedella amb encenalls de foie 
i oli de tòfona blanca ...17€

Casolanes i ben fetes ...4,90€

· Tobago suc de taronja amb vainilla de 
Madagascar
· Iogurt turc amb mel, nous i musli
· Brownie de xocolata amb gelat de vainilla de 
Madagascar
· Pannacotta
· Tiramisù casolà
· Crema catalana amb fons de coulis de gerds
· Lemon Pie
· Cheesecake La Santa
· Plat de fruita variada
· Gelats artesans (vainilla Madagascar, 
xocolata belga, coco, sorbet de llimona casolà)

· Arròs a la marinera ...19,50€
· Arròs del senyoret tot pelat sense feina ...19,50€
· Arròs amb llamàntol ...26€
· Arròs negre amb sípia i gambes ...19,50€
· Fideuà de cabell d’àngel amb fumet de galeres 
i all i oli suau ...16,50€
· Arròs de verdures amb ceps 100% vegà ...19,50€
· Risotto de ceps amb oli tòfona i encenalls de 
parmesà ...16,40€
· Risotto al “parmigiano” ...14,50€
· Risotto al “gorgonzola” ...14,50€

· Sopa de tomàquet amb “mascarpone” i 
alfàbrega fresca ...9,80€
· Hummus amb quinoa i caneló de guacamole  
...12,50€
· Amanida de tomàquet “rosa” amb ventresca 
de tonyina, ceba dolça i alfàbrega ...16€
· Amanida de verda amb ventresca de 
tonyina   ...12,80€
· Tàrtar de salmó, meló i alvocat ...16,80€
· Tàrtar de tonyina Bluefin amb guacamole 
i “Nachos” ...17€
· Rigatoni amb salsa de ceps, foie i botifarra 
esparracada ...14,40€

FÓRMULES I ARROSSOS MÍNIM 2 PERSONES

ELS MÉS IMPORTANTS DE LA CASA,
PER ELLS UNA SELECCIÓ DE PLATS 
FETS AMB CARINYO. 

AMANIDES
I PLATS 
VEGETARIANS 

FÓRMULA LA SANTA  26€ · PICA PICA + ARRÒS + POSTRE
PICA PICA ARRÒS A TRIAR
BRAVAS 
+ BUNYOL DE BACALLÀ D’ISLANDIA
+ BURRATA DE BUFALA AMB 
OLI DE TÒFONA I TOMAQUETS SECS
+ MUSCLOS DE ROCA AL VAPOR

· ARRÒS DEL SENYORET
· FIDEUÀ 
· ARRÒS NEGRE
· RISOTTO

FÓRMULA VEGANA 26€
PICA PICA

· SOPA DE TOMÀQUET
· HUMMUS AMB QUINOA

· “GUACAMOLE CON NACHOS”

LES POSTRES

Pa de coca del Maresme amb tomàquet 3,50€ Al·lèrgia als aliments:
consulti amb el cambrer abans de fer comanda. Iva inclòs

mínim 2 persones

T 935 557 703
M 661 228 220
www.lasantarestaurant.com

Seguir les nostres xarxes te premi:
no et perdis les properes promos. MENÚ DE GRUPS, MENÚ D’EMPRESA.

SERVEI DE CATERING.
Facebook: @lasantarestaurante Instagram: @lasanta_masnou

NOVETAT
BOX LA SANTA

NOVA FÓRMULA DIARIA
TAKE AWAY 18€

+ ARRÒS DE VERDURES I CEPS
+ SORBET DE LIMONA CASOLÀ


