CA

EL MENÚ

25€

cada dia
de 13.00h a 15.30h

PRIMERS

Amanida tèbia de formatge de cabra amb confitura de figues, torrada de pa
de brioix amb pernil d'ànec i pipes
Amanida de llom de tonyina amb ceba tendra escalivada,
romesco i oli fumat
Gaspatxo andalús amb formatge cremós de cabra,
cebetes perla caramel·litzades i verduretes lleugerament escabetxades
Sopa de remolatxa i maduixes amb seitons marinats i formatge feta
Crema de marisc amb picada de verdures i gambes
saltejades amb alls
El nostre cuscús saltejat amb verdures de temporada, cigrons i fruits secs
Canelons de rostit amb beixamel trufada i formatge emmental
Espaguetis a la bolonyesa amb parmesà
Faves a la catalana
Verdures saltejades amb romesco de remolatxa i formatge de Maó

SEGONS

Arròs amb sípia i gambes
Risotto de ventall ibèric amb mongetes verdes i cebetes agredolces
Suquet de peix amb patata, gambes i pèsols
Bacallà fresc Skrei glacejat amb all-i-oli i llit de samfaina
Lluç al forn amb carbassó, ceba confitada i vinagreta d'alls i romaní
Calamars saltejats amb oli d'all i julivert i arròs pilaf
Cap de llom de porc "Duroc" alimentat amb castanyes, salsa roquefort,
endívies a la graella i poma verda
Pit de pollastre a la graella amb chutney de mango i
bulb de fonoll confitat
Cuixa de xai a la graella amb guarnició
Hamburguesa de vaca madurada a la graella amb patates i salsa brava

POSTRES

Infusió de maduixes amb sorbet de taronja
Llet merengada amb pa de especies i mel i sorbet de prèssec de vinya
Cremós de vainilla amb maduixes i financier de canyella amb llimona
Amanida de fruita del temps amb gelat
Flam d’ou amb nata i cruixent de xocolata
Crema catalana
Coulant de xocolata amb gelat
Pastís del dia
Assortiment de formatges amb confitures variades
Assortiment de gelats i sorbets
Consulteu als cambrers si teniu alguna intolerància

MENÚ INFANTIL
ENTRANTS
Arròs a la cubana amb ou fregit i salsa de tomàquet
Canelons de rostit gratinats
Espaguetis amb tomàquet i parmesà
Sopa de brou amb fideus
SEGONS PLATS
Pollastre arrebossat
Lluç a la romana
Salsitxes a la planxa
Truita a la francesa
POSTRES
Gelat
Pastís del dia
Fruita de temporada
Flam amb nata
Coulant de xocolata amb gelat
Aigua
IVA inclòs

13€

