MENU Nº 1

Aperitiu del dia
PER PICAR / PARA PICAR
Espatlla Ibèrica
Paletilla Ibérica

Croquetes casolanes de pernil
Croquetas caseras de jamón

Amanida amb pollastre marinat i vinagreta de fruits vermells
Ensalada con pollo marinado y vinagreta de frutos rojos

Rodanxes de formatge de cabra amb melmelada de tomàquet
Rodajas de queso de cabra con mermelada de tomate
Pa amb tomàquet
Pan con tomate

A ESCOLLIR / A ESCOGER
Bacallà al forn amb poma i ametlla

Bacalao al horno con manzana y almendra

Salmó a la planxa amb tagliatelle i salsa de mostassa

Salmón a la plancha con tagliatelle y salsa de mostaza
Cuixa d´ànec al forn amb bolets i puré de carbassa

Pierna de pato al horno con setas y puré de calabaza
POSTRES
Postres del dia
Postres del día
Aigua, copa de vi o cervessa o refresc i pa .

Preu 25,00 €, iva inclòs.

MENú Nº 2
Aperitiu del dia
PER PICAR / PARA PICAR
Espatlla ibèrica
Paletilla ibérica

Croquetes casolanes de pernil
Croquetas caseras de jamón

Amanida de llagostins saltejats amb pernil i nous

Ensalada de langostinos salteados con jamón y nueces
Tires de pollastre arrebossat amb barbacoa
Tiras de pollo rebozado con barbacoa
Pa amb tomàquet
Pan con tomate

A ESCOLLIR / A ESCOGER
Orada al forn amb bolets i carxofes

Dorada al horno con setas y alcachofas

Daus de tonyina saltejats amb verduretes al wok
Dados de atún salteados con verduritas al wok

Entrecot de vedella amb salsa de bolets i patata al caliu
Entrecot de ternera con salsa de setas y patata al caliu
POSTRES
Postres del dia
Postres del día

Aigua, copa de vi o cervessa o refresc i pa .

Preu 30,00 €, iva inclòs.

MENÚ Nº3
Aperitiu del dia
PER PICAR / PARA PICAR
Espatlla ibèrica
Paletilla ibérica

Croquetes casolanes de pernil
Croquetas caseras de jamón

Amanida de formatge de cabra amb bacó cruixent i pipes
Ensalada de queso de cabra con beicon crujiente y pipas

Broqueta de gambes llagostineres arrebossades en kikos
Brocheta de gambas langostineras rebozadas en kikos
Torrades d´escalivada i anchova

Tostadas con escalibada y anchoas
Pa amb tomàquet
Pan con tomate

A ESCOLLIR / A ESCOGER
Corvina a la planxa, cebetes caramel-litzades i salsa de cava

Corvina a la plancha, cebollitas caramelizadas y salsa de cava
Cueta de rap amb suquet de cloïses i patates

Colita de rape con suquet de almejas y patatas

Espatlla de xai al forn amb cous-cous i verdures

Espalda de cordero al horno con cous-cous y verduras
“Abanico” ibèric amb parcillada i puré de cèleri
Abanico Ibérico con parcillada y puré de céleri
POSTRES
Postres del dia
Aigua, copa de vi, cervessa o refresc i pa .

Postres del día

Preu 35,00 €, iva inclòs.

MENU Nº 4

Aperitiu del dia
PER PICAR / PARA PICAR
Espatlla ibèrica
Paletilla ibérica

Croquetes casolanes de pernil
Croquetas caseras de jamón

Amanida amb encenalls de foie gras, nous i panses
Ensalada con virutas de foie gras, nueces y pasas
Bunyols de bacallà amb mel i sèsam

Buñuelos de bacalao con miel y sésamo
Calamars fregits a la andaluza
Calamares fritos a la andaluza
Pa amb tomàquet

Pan con tomate
A ESCOLLIR / A ESCOGER
Llenguado amb carxofes i crema de safrà

Lenguado con alcachofas y crema de azafrán

Vieiras amb cruixent de peu de porc i hummus de pèsol

Vieiras con crujiente de pie de cerdo y hummus de guisantes
Cuixa de cabrit al forn amb poma

Pierna de cabrito al horno con manzana
Filet de vedella amb rissoto de ceps

Solomillo de ternera con rissoto de ceps
POSTRES
Postres del dia
Aigua, copa de vi, cervessa o refresc i pa.

Postres del día

Preu 40,00 €, iva inclòs.

