
Per Picar alguna cosa
Olives amanides a l'estil Mamut   3,00€

Amanida russa Lancaster amb olivada i  
oli de nyores   8,50€

Les braves canyeres amb dues salses  7,00€

Llonganissa ibèrica trufada de Fisan   10,00€
D.O. Guijuelo

La “Rubia Gallega” curada 80 gr.  17,90€

Croquetes de pernil Lancaster   9,90 €
(5 unitats) 

Pota de pop amb “Papas” canàries i   18,00€
“Mojo” verd  

Gambes canalles del MAMUT a l'allet    16,80€

Pa de pagès a la brasa, tomàquet de   2,00€
penjar, all i oli d'oliva verge (ració) 



La "fritura"
Tempura de verdures del “Parc Agrari   16,00€
del Baix LLobregat” amb llagostins  
i ponzu.

Calamars a la romana amb   15,50€
tàrtara d'estragó.

Fritura de Seitons frescos   11,00€
marinats a la llimona.

 Molt Fresc!
Tàrtar de tomaquet del “Parc Agrari del  13,50€
Baix Llobregat” amb alvocat, alfàbrega 
fresca, llagostins i llima 

Carpaccio de gamba vermella,  16,00€
oli cítric, fonoll i xips de iuca  

Burrata, amb escalivada, feta al foc,   13,50€
oli d'herbes i créixens. 

Amanida de llesques de “Rubia gallega”,   16,50€
foie i vinagreta de nous. 

!



Arrossos 
“Tremendos”                  
Marisc amb gamba, escamarlà i  18,50€
musclos, la de tota la vida.

Mar i muntanya de “Zamburiñas”,   19,50€
“pluma” ibèrica i romaní 
cremat  

Fideuá de pescadors amb llagostí i   16,50€
musclos.

Carxofes del “Parc Agrari del Baix  22,50€
Llobregat”, butifarra, Ceps i lesques 
de “Rubia Gallega”. 

Caldós de llamàntol i sípia de  23,50€
platja.

Mínim 2 persones



* Según mercado

Arrossos 
“Tremendos”                  
Marisc amb gamba, escamarlà i  18,50€
musclos, la de tota la vida.

Mar i muntanya de “Zamburiñas”,   19,50€
“pluma” ibèrica i romaní 
cremat  

Fideuá de pescadors amb llagostí i   16,50€
musclos.

Carxofes del “Parc Agrari del Baix  22,50€
Llobregat”, butifarra, Ceps i lesques 
de “Rubia Gallega”. 

Caldós de llamàntol i sípia de  23,50€
platja.

Amb un parell 
d'ous i…
Encenalls de pernil i patates. 13,00€

Saltat de bolets de poble i   16,50€
parmentier trufat amb Ou a 63º

Llamàntol, safrà i refregit d'alls   35,00€ 

ELS NOSTRES PLATETS DE 
TEMPORADA  
(Sempre que la temporada ho permeti)

La Teula de Calçots amb romesco   12,00€
casolà . 

Carxofes  del “Parc Agrari del  3,00€
Baix Llobregat” a la brasa amb   
el toc casolà  (1 un.) 

Cargols a la llauna amb les seves espècies. 17,00€

Canelons de rostit amb beixamel   15,50€
trufada i formatge gratinat .

Lasanya de cua de Bou i el suc reduït . 16,50€

Bacallà amb samfaina.  19,00€



LA BRASA del mamut
"Zamburiñas" a la brasa brasa amb 16,50€
 “Santurce”d'alls i bacó . (6 un.)
Musclos a la brasa amb aroma de pi. 12,00€
“Espeto” de sardines a la brasa   12,00€
amb el seu all i julivert.
“Espeto” calamar a la brasa   18,50€
amb la picada tradicional.
Turbot a la brasa amb refregit   24,00€
d'allets tendres. 
Llobarro al forn de llenya. 21,00€
 

“La costella del MAMUT” cuita a baixa   27,00€
temperatura i acabada a la brasa.
Picantó marinat a la llimona, herbes   13,50€
fresques i acabat amb tequila “José Cuervo” 
“Pluma” ibèrica i pi de platja.  16,50€
Butifarra de Lleida XXL amb patates     13,50€
al caliu i allioli (o amb Mongetes)  
Costelles i mitjanes de xai a la brasa. 20,00€
Filet de vaca amb guarnició. 21,00€
Tomahawk de vaca vella. 65€/kg
“Chuletón” de vaca. 75€/kg

* Segons mercat



Guarnicions:
Patates fregides naturals. 2,50€
Patata al caliu. 1,50€
Verdures del “Parc Agrari del  3,00€
Verdures del Parc Agrari a la brasa. 
Pebrots del “Padrón” amb escates de sal. 2,50€
Mongetes saltades amb all i julivert. 3,50€

Salses: 
Chimichurri. 2,00€
De Tòfona. 3,00€
De Pebre Verd. 3,00€
Allioli. 2,00€
Romesco. 3,00€



Per acabar amb 
alguna cosa dolca
Pa amb xocolata, oli i sal. 6,90€

Pastís de formatge cremós. 6,90€

Coulant de xocolata amb gelat  7,50€
de “Dulce de Leche”.

Tatin de poma, carmel i gelat   7,50€
de llet merengada.
Crema Catalana.                                 5,50€
Les galetes del “Juego del  6,00€
Calamar”.   

Gelats i sorbets. 5,50€
 

,

Pels Petits
Paelleta de patates fregides naturals . 4,80€

Macarrons mini amb salsa artesana    7,50€
de tomàquet.  . 

“Fingers” de pollastre.  8,80€

Hamburguesa Eco amb pa de cereals,   11,00€
formatge, tomàquet i salsa BBQ  
amb patates fregides.



Disposem de pa Gluten Free per a celíacs.

*Tots els nostres productes fregits, poden contenir 
traces de gluten.

grupolancaster.com mamutbeachclub

Gluten Crustàcis Ou Làctic Peix

Soja

Cacahuets Moluscs Mostassa

Sulfits

Api Fruits secs

Sèsam Altramusses

Utilitzem als nostres plats productes de 
proximitat procedents del Parc Agrari 
del Baix Llobregat.


