L'informem que l'horari de servei de menú és de 13 a 16 hores
MENÚ FIN DE SEMANA 16 y 17 MARZO

MENÚ CAP DE SETMANA 16 Y 17 DE MARÇ

NUESTROS PLATOS FIJOS DE LA
SEMANA

ELS NOSTRES PLATS FIXES
DE LA SETMANA

Los lunes PAELLA DE BACALAO (SEGUNDO PLATO)
Los martes LANGOSTINOS A LA PLANCHA
Los miércoles ENTREMESES DE MARISCO
Los jueves PAELLA MARINERA (SEGUNDO PLATO)
Los viernes FIDEUÁ CON ALIOLI

Els dilluns PAELLA DE BACALLÀ (SEGON PLAT)
Els dimarts LLAGOSTINS A LA PLANXA
Els dimecres ENTREMESOS DE MARISC
Els dijous PAELLA MARINERA (SEGON PLAT)
Els divendres FIDEUÀ AMB ALLIOLI

PRIMEROS PLATOS

PRIMERS PLATS

Ensalada de naranja sanguina con bacalao y aros de cebolla morada

Amanida de taronja sanguina amb bacallà i cèrcols de ceba morada

Alcachofas a la brasa con alitas de pollo picantes

Carxofes a la brasa amb aletes de pollastre picants

Patata rellena de carne y setas al gratén con parmesano

Patata farcida de carn i bolets gratinats amb parmesà

Rossejat de fideos con rabitos de cerdo al alioli

Rossejat de fideus amb cues de porc a l'allioli

Sopa de escudella barrejada

Sopa d' escudella barrejada

SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS

Picantón entero a la brasa con finas hierbas

Picantó sencer a la brasa amb fines herbes

Cordero con butifarra de calçots, lomo adobado y patata caliu con alioli

Xai amb botifarra de calçots, llom adobat i patata caliu amb allioli

Meloso de ternera al vino tinto con verduritas y arroz blanco

Melós de vedella al vi negre amb verduretes i arròs blanc

Paella de pollo con calçots al romero

Paella de pollastre amb calçots al romaní

Calamarcitos de playa a la plancha con cachelos al pimentón de la vera

Calamarcets de platja a la planxa amb cachelos al pebre vermell de la vera

POSTRES

POSTRES

Carpaccio de piña a la catalana

Carpaccio de pinya a la catalana

Corte de helado con chocolate caliente

Tall de gelat amb xocolata calenta

Mini coulant de chocolate

Mini coulant de xocolata

Cuajada con miel

Quallada amb mel

Helado
Pan y bebida incluidos

Gelat
Pa i beguda inclosos

19,00€

19,00€

IVA incluido · servicio terraza SUPLEMENTO 10% · Tenemos a su disposición información de la lista de alérgenos e intolerancias de la carta.
IVA inclòs · servei terrassa SUPLEMENT 10% · Tenim a la seva disposició informació de la llista d’al·lergògens i intoleràncies de la carta.

