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Una festa és un lloc ple de vida, 
color, il·lusió i abundància. Entra 
en un món màgic, mediterrani, 
una festa pels sentits, ple de 
bellesa i gustos suggerents. Qui 
dirà que no a una celebració així?

Maná és el centre on neixen totes 
les sensacions, gustos i sabors... 
explosió i màgia. Benvinguts!

VIVE LA 
VIDA COMO 
SI NO 
HUBIERA UN 
MAÑANÁ
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PER COMENÇAR
capritxos freds

Què tal si comencem 
amb alguns capritxos 
freds per compartir?

Ens encanten els nous 
gustos que exploten al 
paladar... mmm...



Cor de cabdell de Tudela, tomàquet escaldat i 
làmines de carbassó i cogombre. Frescos del 

mercat amanits amb oli de cítrics i perfumats 
amb vinagreta d’anxoves del Cantàbric i gilda.

8,50€

AMANIDA dels frescos del MercaT 
(AMB vinagreta d’anXOVES)

Per començar

CAPRITXOS FREDS
| Amanides i entrants per gaudir

trIo de Ceviches
Ceviche de gambes i fruita de 
la passió, ceviche de tonyina 
i ponzu i ceviche de corball. 

21,00€

AMANIDA DELS FRESCOS 
DEL MERCAT

AMANIDA 
DE CONTRASTOS

AMANIDA DE gambEs,  
MADUIXES I ALVOCATS

l l e u g e r

Intens 

i exòtic!



AMANIDA 
de ContrastOs
Escarola frisée amb brunoise de fruits 
vermells i formatge de cabra. Amanida 
amb oli de trufa i parmesà, amb poma 
caramelitzada i virutes de foie.

18,50€

Base cruixent d’arròs que amaga 
llagostins al vapor en ajoblanco 
d’ametlles marcona, amb maionesa 
de plàncton, brots de wakame 
i suau aroma de sichimi.

LLAGOSTINS al 
AjoBlanco d’Ametlles

14,50€

12,50€

AMANIDA de Mango I 
NÚVOL de ParmesÀ
Bouquet d’amanides fresques i brots 
amb núvol de parmesà, mango en 
rondelle i coulis. Aromatitzada amb 
una vinagreta suau a la mostassa.

Gambes fetes a la a brasa amb alvocat 
del dia, maduixes i micromezclum. Amanit 

amb la seva vinagreta de maduixes, 
jerez, moscavado i pols de gambes.

AMANIDA de GambEs, 
MADUIXES I aLVOCAT

9,90€

Sorprenent!

comparteIX



Compartim?

APERITIUS
| Moments en companyia

Crakets d’ARRÒS NegrE
Croquetes d’arròs negre, 

arrebossades amb farina 
d’arròs i cigrons amb rostes.

8,90€ 

ALBERGÍNIA IbÈrica
Albergínies xineses al vapor saltejades 
amb salsa d’albergínia ibèrica, 
ostres i la seva cobertura ibèrica.

8,50€ 

7,80 € 

Verdures de temporada, 
lleugerament escabetxades 

al moment i katsuoboshi.

VerdurEs 
ESCABETXADES

Calamars citronel·la
Calamars a l’andalusa amb allioli 
de citronel·la i sal de lllimona.

BravEs Maná
Patates casolanes tallades a grills amb la 
nostra salsa brava i maionesa de farigola.

Puntillas con emulsión 
del sotobosque
Puntillas fregides amb maionesa de ceps.

14,80€ 

6,80€ 

16,50€ 



CALAMARS 
CITRONEL·LA

BRAVES 
MANÁ

Compartim?
aperitius

PUNTILLAS CON 
EMULSIÓN DEL 
SOTOBOSQUE
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Quan el contrast 
ens fa somriure. 

Petits plaers que fan 
que la vida mereixi 
ser viscuda.

Seguim
foc



musclos 
MEDITERRANEAN

2. 
Musclos amb 
un toc d’herbes 
aromàtiques del 
mediterrani. 

3.
Musclos lleugerament a 
la brasa amb la frescor 
del coriandre, ceba i 
oli de gingebre.

musclos 
japo

11,00€11,00€19,80€ 

BraseJAT 
de mUSCLOs

2.

1.

3.

1.
Musclos a la brasa, 
cloïsses i navalles 
amb oli d’oliva 
verge, sal i pebre.

Seguim

FOC
| Plaers per viure la vida

TURBOT, fish & Chips, 
colour savoirs 
Turbot fregit amb patata 
platillo, hoisin de maduixa, 
llima i mojo verde.

17,50€ 



Mar I MUntaNYa 7h AMB SUC 
de trompetEs de la mORT
Calamar a la brasa, amb papada 
a baixa temperatura durant 7h, 
napada amb el suc de la carn 
i les trompetes de la mort.

12,00€ 

32,50€ (cossos)

58,00€ (cossos i llamàntols)

Singapur Day 
Menjar, gaudir, devorar. Tot 
està permès en un dels nostres 
plats estrella. Llepa’t els dits, 
suca el pa xinès, gaudeix del 
llamàntol, els musclos a la brasa, 
l’explosió de sabors de la nostra 
salsa Singapur, la frescor del 
coriandre i la ceba tendra. 

Creua la frontera a nous móns!

36,50€ 

LLAMÀNTOL Maná
Llamàntol amb ou cuinat a baixa 
temperatura i condimentat amb 

sofregit de taronja i ceba cruixent.

Plat estrella!

21,50€ 

POP 750

Pop a la brasa amb 
patates, oli d’escabetx 
i maionesa de gambes. 
250-300gr.



Ou amb Bacon 
Tentation

Xai 
Mykonos-Capri 



Costella 
Teriyaki

Carnivorus 850gr

gaudeix 
brasa o graella

Deixa’t portar, descobreix 
nous sabors, no tinguis por de 
sorprendre’t, atreveix-t’hi. 

Però sobretot, viu cada moment!



Gaudeix

BRASA O GRAELLA
| Carns i peixos

Carns

carnivorus 850gr
Llom baix de vedella del Nord madurat 
durant 30 dies. Seleccionat, treballat i 
madurat pel nostre carnisser. Cuinat a la 
graella i servit amb carxofes, puré rústic 
i el nostre romesco a l’estil Poblet.*

58,00€ 

XAI Mykonos-Capri 
Carré de xai rostit acompanyat amb 
la nostra tzatziki i pesto de festucs.

23,50€ 

OU AMB Bacon Tentation
Ou a baixa temperatura amb 
papada rostida amb el seu suc.

12,50€ 

Solomillo solotuyo a la Brasa
Filet a la brasa al seu 

punt amb verduretes de 
temporada i bearnesa.

23,00€

CostElla Teriyaki
Costella de vedella Teriyaki amb chutney 
de mango i fulles de coriandre.

29,00€



BacalLÀ Catalunya
Bacallà a la brasa acompanyat amb 
sofregit de gerds, allioli d’avellanes 
gratinat i espinacs baby.

Exquisit corball a la brasa 
amb tomàquet i rúcula.

CorBALL, tomÀQUET I rúcula 

TURBOT al GINEBRE
Turbot al toc de graella amb 

celery rostit i espàrrecs.

18,00€

16,80€ 

19,90€ 

Peixos

*Compartir el plat al mig de la taula, aconsellem mínim dos comensals.

Ventresca a la brasa XL
Ventresca marinada a la 
brasa per compartir.*

35,00€
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VIU la vida
paelles i arrossos

Vols saber el perquè dels 75º?

Els caldos i fumets de Maná 
estan fets a foc lent, a 75º. El 
resultat és la millor base per 
crear plats que puguis gaudir, 
compartir i viure el moment 
amb la millor companyia.
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Preu per persona, mínim dos comensals. Si ho desitgeu, estarem encantats 
d’emplatar, demaneu-ho al vostre cambrer, gràcies.

Viu la vida

PAELLES I ARROSSOS
|  L’essència de Maná

Al centre de la taula, com mana la tradició. Directament de la paella per 
degustar tota la seva essència o emplatat per vosaltres mateixos.

* Segons la disponibilitat del mercat.

8. Paella Mar I mUntaNYa 
Fruits del mar, pollastre campestre, 
costella i galta ibèrica.

23,00€ 

9. La de pollASTRE DE CORRAL
Paella de pollastre de corral amb 
pit filetejat i carxofes rostides.

19,80€ 

7. La de Foie i bolets
Paella d’arròs bomba del Delta 
amb bolets i foie a la brasa. 

23,50€ 

3. Sarandonga
Paella d’arròs amb 
bacallà i bolets.

22,50€ 

21,80€ 

6. Paella O “FIDEUÀ” de Marisc
Paella d’arròs o fideus amb calamar, sípia, 
cigales, gambes, musclos i cloïsses.

12. El Caldós de llamàntol
Arròs caldós amb fumet de 
llamàntol a l’estil menorquí.

29,00€ 

11. la de LLAMÀNTOL I rap
Paella de llamàntol amb  
rap i fruits del mar. 

29,00€ 

2. paella de VerdurEs 
Paella de verdures, bolets variats 
i bouquet d’espàrrecs laminats. 

16,40€ 

23,00€ 

5. la de CALAMARSETS I CLOÏSSES
Arròs amb calamarsets i 
calamars a la brasa i cloïsses.

1. ArrÒS NegrE
Arròs negre amb calamar, sípia, 
gamba, musclos i cloïsses.

19,50€ 

10. La de Caviar i vieires
Paella d’arròs de vieires i caviar a l’aroma 
de kafir, regalèssia i llimona vestida 
amb fresa de llíssera o esturió.

S.M.*

4. La de llobarro
Explosió de gustos frescos amb 
llobarro, verduretes, ceba fresca, 
coriandre, llima i oli de gingebre. 

23,40€ 



ARRIBA EL 
MOMENT 
MÉS DOLÇ!
*Consulteu la nostra varietat de postres 
amb el seu cambrer. 

Postres 6,50€ 



GLUTEN CRUSTÀCIS PEIX CACAHUETSOUS MOL·LUSCSSÈSAMMOSTASSASOJA DIÒXID DE 
SOFRE I SULFITS

APIFRUITS SECSLÀCTICS



WWW.MANA75.ES


