
MENU FESTIU - 35,00 € 18-may. MENU FESTIVO - 35,00 €

Inclou 1 beguda, pa i 1 cafè Incluye 1 bebida, pan y 1 café

PRIMERS PLATS A TRIAR PRIMEROS PLATOS A ESCOGER

SUPLE: CORS DE CARXOFES CONFITADES AMB PICADA  5,50 € SUPLE:  CORAZONES DE ALCACHOFAS CONFITADAS CON PICADA  5,50 €

Risotto d'ibèrics i ceps Risotto de ibéricos y ceps
Pasta fresca farcida de ricotta i espinacs amb salsa de pestto rosso  Pasta fresca farcida de ricotta y espinacas con salsa de pestto rosso
Pasta de full farcida de bacallà i pebrot confitat amb un toc de salsa Hojaldre relleno de bacalao y pimiento confitado con un toque de salsa

Amanida amb formatge brie, daus de salmó i pera Ensalada con queso brie, dados de salmón y pera
Coca de vidre amb tomaquet, verduretes brasejada i anxoves Coca de vidre torrada con tomate, verduritas braseadas y anchoas

SEGONS PLATS A TRIAR SEGUNDOS PLATOS A ESCOGER
SUPLE: FILET DE VEDELLA 250gr AMB SALSA DE CEPS 6,50 € SUPLE:FILET DE VEDELLA 250 gr CON SALSA DE CEPS  6,50 €

SUPLE:SUPREMA DE RAP AMB SALSA MARINERA 6,50 € SUPLE:SUPREMA DE RAPE CON SALSA DE MARINERA 6,50 €

Suprema de lluç, cloïsses amb salsa verda i verduretes al vapor Suprema de merluza ,almejas con salsa verde y verduritas al vapor
Entrecot de vedella a la brasa Entrecot de ternera a la brasa

Lingot de melòs de vedella amb salsa de rostit trufada Lingote de meloso de ternera con salsa de rustido trufada
Delicies de porc ibèric a la brasa Delícias de cerdo ibérico a la brasa

Ous estrellats amb patates palla i pernil ibèric Huevos estrellados con patatas paja y jamón ibérico

POSTRES A TRIAR POSTRES A ESCOGER

SUPLE: TARTA DE FORMATGE AMB FRUITS VERMELLS 3,00 € SUPLE: TARTA DE QUESO CON FRUTOS ROJOS 3,00 €

Maduixots amb salsa de mango i sorbet de mango Fresones con salsa de mango y sorbete de mango
Flanet de cel amb salsa de fruits vermels Tocinillo de cielo con salsa de frutos rojos

Valencià(suc de taronja natural amb gelat de vainilla) Valenciano(zumo de naranja con helado de vainilla)
Gelat de xixona amb ratafia Helado de jijona con ratafia

Pa de pessic marmolat amb xocolata calenta Bizcocho marmolado con chocolate caliente

NO ES POT COMPARTIR EL MENU NO SE PUEDE COMPARTIR EL MENU
QUALSEVOL CANVI COMPORTARÀ UN SUPLEMENT CUALQUIER CAMBIO CONLLEVARÁ UN SUPLEMENTO


