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MENU DIARI / MENU DIARIO

divendres, 18 de setembre de 2020
SUPLEMENT:Cloïsses amb favetes i bolets:8,50 €
Mongetes del ganxet estofades
Judías del ganxet estofadas
Verdura saltejada
Verdura salteada
Pasta fresca farcida de carn amb salsa de foie
Pasta fresca rellena de carne con salsa de foie
Torrada gegant de llom ibèric
Torrada gigante de lomo ibérico
Amanida de mato, nous i confitura de figues
Ensalada de mato, nueces y confitura de higos
Musclos a la marinera
Mejillones a la marinera
-------SUPLEMENT:Tronc de bacallà a la mimosa:10,50 €
Suprema de salmó en tempura amb salsa tàrtara
Suprema de salmón en tempura con salsa tártara
Delícies de vedella amb salsa de Pedro Ximenez
Delicias de ternera con salsa de Pedro Jimenez
Xurrasco de vedella a la brasa amb chimi churri
Churrasco de ternera a la brasa con chimi churri
Graellada de carn a la brasa(pollastre, butifarra i xai)
Parrillada de carne a la brasa(pollo, butifarra y cordero)
Ous estrellats amb cecina
Huevos estrellados con cecina
Careta de porc estofada amb cigrons
Careta de cerdo estofada con garbanzos
-------SUPLEMENT:Sopa de xocolatablanca amb gelat de menta:2,50€
Carpaccio de pinya amb crema i nata
Carpaccio de piña con crema y nata
Sopa de maduixes amb gelat de coco
Sopa de fresas con helado de coco
Daus de kiwi amb gelat de vainilla i crema anglesa
Dados de kiwi con helado de vainilla y crema inglesa
Tarta de la casa
Tarta de la casa
Iogurt amb salsa de mango i cruixent de galeta
Yogur con salsa de mango y crujiente de galleta

1Beguda(aigua,vi o gasosa), pa i cafè
Suplement cervesa o refresc 1,00€
Vi Rene Barbier Mediterranean
NO ES POT COMPARTIR EL MENÚ
TOT CANVI AL MENÚ PORTARÀ SUPLEMENT
Suplement dos segons plats 3,00 €
Preu: 16,40 € IVA inclòs
Els Dimarts.....Fideua
Els Dijous......Paella
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