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

Carxofes farcides de brandada de bacallà
Alcachofas rellenas de brandada de bacalao
Arròs negre amb sipia i un toc d'all i oli
Arroz negro con sepia y un toque de all i oli
Sopa torrada amb pilotilles
Sopa torrada con albóndigas
Coca torrada amb llom ibèric i formatge semi curat
Coca torrada con lomo ibérico y queso semi curado
Amanida amb pernil d'ànec, fruits secs i encenalls de foie
Ensalada con jamón de pato, frutos secos y virutas de foie

Amanida amb formatge de cabra fos, cruixent de pernil i vinagreta
Ensalada con queso de cabra fundido, pernil y vinagreta
Cors de carxofes farcides de verduretes i marisc
Corazones de alcachofas rellenas de verduritas y marisco

SEGONS PLATS A TRIAR
SEGUNDOS PLATOS A ESCOGER

SEGONS PLATS
SEGUNDOS PLATOS

Sipia de platja a la planxa
Sepia de playa a la plancha
Llaminerade porc ibèric amb salsa de tòfona
Lomo de cerdo ibérico con salsa de trufa
Xurrasco de vedella fet a baixa temperatura a la brasa amb chimi churri
Churrasco de ternera hecho a baja temperatura a la brasa y chimi churri

Lingot de garrinet amb salsa de castanyes
Lingote de cochinillo con salsa de castañas

6,50 €
10,00 €

7,50 €

Ous estrellats amb bolets i pernil
Huevos estrellados con setas y jamón
Botifarra de foie i poma a la brasa
Butifarra de foie y manzana a la brasa
Hamburguesa d'angus a la brasa amb ceba caramelitzada
Hamburguesa de angus a la brasa con cebolla caramelizada

POSTRES A TRIAR
POSTRES A ESCOGER

POSTRES
POSTRES

Maduixes amb nata i cruixent de galeta
Fresas con nata y crujiente de galleta
Tarta d'atmelles amb xocolata calenta i gelat de vainilla
Tarta de almendrsa con chocolate caliente y helado de vainilla
Valencià(suc de taronja amb gelat de vainilla)

Sorbet de mandarina
Sorbet de mandarina
Tarta de mousse de xocolata i cruixent de neules
Tarta de mousse de chocolate y crujiente de neulas

3,00 €

Coca torrada

2,50 €

4,00 €

Valenciano(zumo de naranja con helado de vainilla)
Gelat de crema catalana amb crema anglesa
Helado de crema catalana con crema inglesa
Carpaccio de pinya aromatitzat amb vodka i gelat de coco
Carpaccio de piña aromatizada con vodka y helado de coco

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 €

