RECOMANACIONS DEL XEF AMB SUPLEMENT EN EL MENU
RECOMENDACIONES DEL XEF CON SUPLEMENTO EN EL MENU
PRIMERS PLATS A TRIAR
PRIMEROS PLATOS A ESCOGER

PRIMERS PLATS
PRIMEROS PLATOS

Amanida amb bolets i pernil d'ànec
Ensalada con setas y jamón de pato
Coca torrada vegetal amb salmó, ou i formatge cremós
Coca torrada vegetal con salmón, huevo y queso cremoso
Mongetes del ganxet amb cloïsses
Judías del ganxet con almejas
Canalons de carn amb salsa de ceps
Canalones de carne con salsa de ceps
Pop a la Gallega amb parmentier de patata
Pulpo a la Gallega con parmentier de patata
Cassoleta de brandada de bacallà i confitura de pebrots del piquillo
Cazoleta de brandada de bacalao y confitura de pimiento del piquillo

Cloïsses amb favetes i bolets
Almejas con habitas y setas
Cargols a la llauna
Caracoles a la llauna
Carpaccio de angus amb parmesà
Carpaccio de angus con parmesano

SEGONS PLATS A TRIAR
SEGUNDOS PLATOS A ESCOGER

SEGONS PLATS
SEGUNDOS PLATOS

Suprema de salmó en tempura amb salsa de soja
Suprema de salmón en témpura con salsa de soja
Entrecot de ternera a la brasa
Entrecot de ternera a la brasa
Costella de porc ibèric a la mel
Costilla de cerdo ibérico a la miel

Sepia de platja a la planxa
Sipia de playa a la plancha
Costellam de cabrit a la brasa
Costillar de cabrito a la brasa
Xuletò de vaca a la brasa 1kg
Chuletón de vaca a la brasa 1kg

7,50 €
7,50 €
8,50 €

7,00 €
12,50 €
18,50 €

Xai a baixa temperatura amb la seva salsa
Cordero a baja temperatura con su salsa
Botifarra de foie i poma a la brasa
Butifarra de foie y manzana a la brasa
Ous estrellats amb pernil ibèric
Huevos estrellados con jamón ibérico

POSTRES A TRIAR
POSTRES A ESCOGER

POSTRES
POSTRES

Tarta de brownie amb gelat de vainilla
Tarta de brownie con helado de vainilla
Crema de iogurt amb sorbet de maduixa
Crema de yogur con sorbete de fresas
Flam de mato amb mel i nous
Flan de mato con miel y nueces
Rotllet de pinya amb crema catalana i cruixent de galeta
Rollito de piña con crema catalana y crujiente de galleta
Gelat de menta amb xocolata calenta
Helado de menta con chocolate caliente

Borratxo amb xocolata calenta
Borracho con chocolate caliente
Sorbet de mandarina
Sorbete de mandarina
Valencià(suc de taronja amb gelat de vainilla)
Valenciano(zumo de naranja con helado de vainilla)

2,50 €

Pa, una beguda per persona i cafè (vi 1 ampolla 2 persones)
NO ES POT COMPARTIR EL MENU
QUALSEVOL CANVI AL MENU PORTARA SUPLEMENT
PREU: 30,00 €

Coca torrada

2,30 €

3,00 €
2,50 €

