L'informem que l'horari de servei de menú és de 13 a 16 hores
MENÚ FIN DE SEMANA 14 y 15 DE ABRIL

MENÚ CAP DE SETMANA 14 i 15 D’ABRIL

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 ALL I OLI

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 ALL I OLI

PRIMEROS PLATOS

PRIMERS PLATS

Coctel de melón galia a la tropicana

Còctel de meló galia a la tropicana

Tostada vegetal de salmón marinado y su picadillo

Torrada vegetal de salmó marinat i la seva picada

Sopa de cebolla gratinada con parmesano y huevo poché

Sopa de ceba gratinada amb parmesà i ou poché

Tortilla de alcachofas con calçots al romesco

Truita de carxofes amb calçots al romesco

Arrosejat con pulpitos, sepia y alcachofas

Arrossejat amb popets, sípia i carxofes

SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS

Cochinillo a la segoviana con patatas panaderas

Garrí a la segoviana amb patates panadera

Cordero a la brasa con morcilla de calçots patata al caliu y alioli

Xai a la brasa amb botifarra de calçots patata al caliu i allioli

Cachopo de ternera relleno de jamón y salsa de piquillos

Cachopo de vedella farcit de pernil i salsa de piquillos

Cazuela de tronco de merluza a la marinera

Cassola de tronc de lluç a la marinera

Arroz caldoso con conejo y setas

Arròs caldós amb conill i bolets

POSTRES

POSTRES

Arroz con leche

Arròs amb llet

Puding de fruta

Púding de fruita

Natillas con melindros

Natilles amb melindros

Corte de helado con chocolate caliente

Tall de gelat amb xocolata calenta

Flan casero de naranja

Flam casolà de taronja

Fruta del tiempo
Pan y bebida incluidos

Fruita del temps
Pa i beguda inclosos

18,50€

18,50€

IVA incluído · 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.

