‘‘Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad’’
Humphrey Bogart como Rick Blaine en ‘‘Casablanca’’, de Michael Curtiz (1942)

‘‘No solo de pan vive el hombre.
De vez en cuando también necesita un trago’’
(Woody Allen)

‘‘Sin el almuerzo
¿qué será del amor?’’
Lorenzo Di Como
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MENÚS DE GRUPS
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‘‘El mejor banquete del mundo no merece ser degustado a menos que se tenga a alguien para compartirlo’’ (Groucho Marx)

‘‘Una buena conversación se abre siempre
con un sacacorchos’’ (Evan Esar)

Port Vell
Pl. de Pau Vila, 1 Palau de Mar
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www.elmagatzem.cat

Menú Tapes

per compartir

Menú Mariner
Pernil d’aglà amb pa de coca i tomàquet
Amanida de burrata amb tomàquet
Anxoves del Cantàbric
Carxofes fregides
Rotllet de tonyina en tempura amb salsa ponzu i wasabi
Tàrtar de salmó amb els seus ous i anet
‘Bomba de La Barceloneta’
Musclos al vapor/ al vi blanc/ a la Marinera/ al Pernod
Tapa de fideuà amb llagostins i cloïsses

Anxoves del Cantàbric amb pa de coca i tomàquet
Amanida de ventresca de tonyina en escabetx
Tiraditos de llobarro i pop lleugerament picants
Bunyols de bacallà
Calamarcets saltejats amb carxofes i bolets
----Paella ‘Magatzem’ o Arròs caldòs

Les postres: Crema catalana

Les postres: Pa amb xocolata, oli d’oliva i sal

Vi del Penedès, aigua, cafè i aperitiu

Vi del Penedès, aigua, cafè i aperitiu

Menú

Menú

Mar i Muntanya

Amanida de bolets, algues i espàrrecs verds confitats.
Albergínies cruixents amb mel de canya
‘Bomba de La Barceloneta’
Peixet fregit
Una croqueta de pernil i una de llagostins
Musclos al vapor/ al vi blanc/ a la Marinera/ al Pernod
----Paella ‘Magatzem’ o Paella amb verdures de temporada

Top Magatzem

Pernil d’aglà amb pa de coca i tomàquet
Tiraditos de llobarro i pop lleugerament picants
Rotllet picant de verdures i brots
Escopinyes amb anís estrellat i taronja
Gambes Barceloneta
Rigatoni farcit de calamarsó i mascarpone
----Peix de Llotja a la planxa amb verdures de temporada o
Rodó de vedella amb bolets de temporada i patata ratte

Les postres: Brownie de xocolata amb gelat de vainilla

Les postres: Carpaccio de pinya amb gelat de yuzu

Vi del Penedès, aigua, cafè i aperitiu

Aigua, cafè i aperitiu
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