.cat

www.canmarc.cat
wifi: canmarc
Password: Canmarcbegur

Carbonets de bacallà amb ósmosi de plàncton marí i
maionesa de mar 10,5€
VERMUT bandarra (blanc/negre) 4€
cinzano 1757 (blanc) 5€

APEROL SPrITZ 8€

Sashimi de salmó amb brots cruixents de terra i mar
amb salsa ponzu 12€

Aperol, cava, soda.

NEGRONI

8€

martini rubino 5€

Gin, campari, vermut. (7,5cl)

FINO JARANA (xerès sec) 5€

BLOODY MARY 10€

Vodka, suc de tomata, llima, salsa
perrins i més.

CAMPARI 6€
apple fizz 7€

Tàrtar de tonyina vermella amb aromes orientals,
fruites de temporada i encenalls de katsuobushi 14€
Steak tàrtar de vedella
Burguer can marc

Bonanto, vermut sec, appletiser

10€

7,5€

100% Vedella, pa de cereals, formatge cheddar, beicon,
ceba caramel·litzada, tomata i microbrots.

Carpaccio de “picaña” de vaca amb vinagreta de
festucs i pinyons i guarnició de crudités 9,5€

Còctel d’olives 4,5€		 Mix a la llauna

Gua bao de melós de vedella CUINADA a baixa
temperatura amb la seva reducció i “pico de gallo” 9€

6,5€

Sticks de fuet artesà de Can Valls amb picos cruixents

Yakitori de pollastre amb salsa teriyaki

5€

7€

Gyozes de melós de porc a la mel amb salsa agredolça 7€

Patates xips 2,5€

Botifarra de “jalapeÑos” esparracada amb nyoquis de mongetes,
poma i all i oli suau de mostassa 8€

Les nostres braves i la seva salsa picant 6,5€
Pernil ibèric d’aglà (70grs) amb pa de coca torrat amb tomatA 15,5€
Assortiment de formatges artesans amb maridatge
de melmelades i fruits secs 14€

Costelletes de conill arrebossades amb
maionesa de porros escalivats 8€

Baridà (cabra), Maó (vaca, llet crua), Marantona curat (ovella), Bufalet blau (búfala).

Ració de pa 1,5€
Ració de pa de coca torrat amb tomata 3,5€

Dip d’hummus especiat amb picos i crudités de verdures 6€
Dip d’escalivada a la brasa amb picos i crudités de verdures
Guacamole amb “nachos”

6€
Mochis de xocolata, vainilla i te verd 6€

7€€

Tempura de verdures amb salsa tensuyu 7€

Tartaletes sablé amb crema de maracujà i merenga

Croquetes casolanes de carn de rostit

gelat de te verd amb escuma de yuzu

6,5€

6€

6€

medalló de foie sobre llit de poma caramel·litzada, reducció
de cervesa i el seu contrast 9€

tartaletes sablé de cremós de mascarpone i “ganache” de
xocolata amb toc de cafè 6€

Sardina fumada, tomata italià, poma amb esfèric de burrata i
vinagreta suau 8,5€

Rus de Can Massot de La Bisbal i xupito de moscatell

Sonsos a l’andalusa

10€

yakitori de pop a la brasa amb vinagreta d’achiote i
ceviche de poma 9€

6,5€

Bisbalenc de Can Sans i xupito de moscatell 6,5€
Músic de porró

10€

Ideal per compartir. Ginebra,
Frangelico, Ratafia i most.

White Russian

Vieires a la planxa amb salsa agredolça de maduixes 9€

Vodka, licor de cafè i
crema de llet.

Maguro tataki de tonyina vermella amb esfèrics de wasabi,
melmelada de tomata i gelat de sèsam negre 16€

Alexander 10€

10€

Brandi, licor de cacau,
crema de llet i cacau.

Grasshooper

10€

Get27 (licor de menta), licor
de cacau blanc i crema de llet.

Golden Cadillac

10€

Galliano (licor de vainilla), licor
de cacau blanc i crema de llet.

cafetini

6€

Cafè infusionat en fred, Vodka
infusionat i Don PX.

Cocktails sense alcohol

GIN-FREE

9€

La nostra proposta de gintònic
sense alcohol. Extracte de ginebró,
suc d’aranja, tònica i botànics.

AIGUA DE ROSES

8€

Almívar de roses, suc de nabius, suc
d’aranja i llimona.

TROPICAL 0.0

COCKTAILS D’AUTOR I CLÀSSICS

MOOMA’S PIE

8€

Llimonada, sprite, maracujà,
cordial de llima.

10€

Suc de poma, canyella i
llimona.

Dedicat al nostre gran amic Lluís.
Ginebra, get27, ginger beer i kiwi.

MOJITO SIN

CALES DE BEGUR

8€

Llima, sucre, menta i soda.

PINYA-COCO 8€

Almívar de coco, crema de llet,
suc i polpa de pinya.

8€

BIG MORI

GINGER FIZZ

8€

12€

Ginebra 5th Water, curaçao blau,
fideu de mar, romaní, llimona
i aire de sal.

CANADIAN FIG

*Quasi sense alcohol.
Aloe vera, romaní, llimona,
vermut sec, clara d’ou.

10€

Tequila 100% agave, triple sec,
llima, xarop d’agave, tahín i sal.

10€

Whisky canadenc, triple sec,
llimona, figa i suc de nabius.

Ginebra, llima, sucre, soda.
Es pot afegir polpa de maduixa,
maracujà o mango.

CAPUTXETA VERMELLA 8€

INSPIRACIÓ DE cafè 10€

DAIQUIRI

Maduixa, crema balsàmica
de gerds, llimona i suc de nabius.

Cafè 100% aràbica infusionat en fred,
Vodka infusionat i xerès dolç.

SUNSET DE CAN MARC

COCTELERIA TROPICAL I TIKI

Vodka, aperol, triple sec,
taronja i mandarina.

MULA DE BEGUR
9€

Rom, llima, sucre, menta i soda.
També de maduixa.

PINYA COLADA 10€

Rom, almívar de coco, crema de
llet, suc i polpa de pinya.

CAIPIRINHA

MARGARITA 2.0

GIN FIZZ

11€

10€

Jack Daniel’s Honey, sucs d’aranja
i llima, sucre i ginger ale.

Gingebre, llimona, llima i ginger beer.

CAMí DE RONDA 8€

MOJITO

HONEY MOON

9€

MAI TAI

10€

Rom blanc i negre, triple sec, almívar
d’ametlla i llima. Es pot allargar amb
sucs de fruita.

SATURN

11€

Ginebra, almívar d’ametlla, maracujà,
falernum i llimona.

Vodka, almívar, llima
i ginger beer.

TEQUILASSO

10€

10€

10€

Tequila 100% agave, cervesa,
llima i bitxo.

HAT-TRICK

10€

Rom, llima, sucre.

SOURS

10€

(Whisky o pisco o amaretto),
llima i almívar.

COOLER

11€

Rom o Bourbon, llima, sucre
i ginger ale.

COSMOPOLITAN 10€
Vodka,triple sec, llima
i suc de nabius.

11€

Gin, genever, sloe gin, amarena,
llimona i suc de nabius.

Cachaça, llima i sucre.

wifi: canmarc
Password: Canmarcbegur
eljardicanmarc_begur

*Avís per a les persones amb al.lèrgies o intoleràncies
alimentàries: Consulteu al nostre personal.
Aquest establiment té a disposició dels clients informació dels plats i
còctels que ofereix.

copa o ampolla

( mitjana / gran )

clàssica

16€ / 22€

Vi negre, brandi, triple sec, almívar,
soda de llimona i fruita.

Aiguablava

16€ / 22€

Vi blanc espumós, blue curaçao, licor
de maduixa, llimona, soda i maduixes.

Taronja Royal

16€ / 22€

Cava, Aperol, suc de taronja
i fruita.

Efímera

16€ / 22€

Cava, tequila 100% agave, xarop
d’agave, suc i soda de llimona.

De sidra

LIBALIS (frizzante)

22€

Sidra, brandi, triple sec, almívar,
suc de poma i suc de llimona.

De saüc

14€

TOCAT DE L’ALA 17€

Rioja
Moscatell, viura i malvasía. 5,5º

murri

D.O. Empordà
60% Garnatxa, 40% carinyena. 14,5º
4 mesos en bóta.

5€ / 16€

LA PETITE AGNÈS 18€

D.O. Empordà
Garnatxa blanca, Macabeu. 11,5º Sec

16€ / 22€

Vi espumós, most, licor i almívar
de saüc.

gessamí

D.O. Priorat
50% Samsó, 50% Garnatxa. 14º
4 mesos en bóta.

5€ / 18€

D.O. Penedès
Muscat, Sauvignon blanc, Gewürztraminer.
11º Afruitat

CASTILLO MONJARDiN

19€

D.O. Navarra
Chardonnay. 13º

CAnyA / CLARA HEINEKEN 4€
HEINEKEN 0,0 5€
INEDIT/AK DAMM
OLD WIVES

5€

6,5€

Artesana. Pale ale 4.8°

Refrescs

FINCA LA COLINA

5€

Aigües

sidra mooma 33cl
Cafès

2,5€

cigaló

5€

27€

Sierras de Málaga
100% Moscatell d’Alexandría. 13º

2,5€

FIGUERO VIÑAS VIEJAS

38€

D.O. Ribera del Duero
100% Tempranillo. 14,5º
15 mesos en bóta.

5,5€

sorbet 16€
D.O. Catalunya
Garnatxa negra, Garnatxa blanca. 11,5º

Consumició mínima obligatòria

6€ / 22€

La Bastida - D.O. Rioja
Tempranillo, Graciano, Garnatxa i Viura. 14º
12 mesos en bóta.

21€

ARIYANAS BLANCO SECO

6€ / 22€

D.O. Ribera del Duero
100% Tinta del país. 14,5º
8 mesos en bóta.

LINDES DE REMELLURI

D.O. Rueda
100% Verdejo. 13º

Coca-cola
Royal Bliss Premium
Appletiser

VALDEHERMOSO ROBLE

MiP (Made in Provence) 21€
D.O. Côtes de Provence
Domaine Sainte Lucie. 60% Cinsault,
20% Syrah, 20% Grenache. 12º

copa de cava

5€

BERTHA LOUNGE

21€

D.O. Cava
50% Xarel·lo, 50% Parellada.

BERTHA LOUNGE ROSé

21€

D.O. Cava
Garnatxa Negra, Macabeu, Xarel·lo,
Parellada i Pinot Noir

Bollinger Cuvée Brut
Champagne
60% Pinot noir, 25% Chardonnay,
15% Pinot meunier

68€

