L'informem que l'horari de servei de menú és de 13 a 16 hores
MENÚ FIN DE SEMANA 20 y 21 DE ENERO

MENÚ CAP DE SETMANA 20 i 21 DE GENER

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

Crepes de marisco con salsa de cava y langostino

Creps de marisc amb salsa de cava i llagostí

Carpaccio de buey a la mostaza con tostaditas

Carpaccio de bou a la mostassa amb torradetes

Alcachofas en salsa verde con jabugo y almejas

Carxofes amb salsa verda amb jabugo i cloïsses

Sopa de cebolla con huevo poché y tostada de parmesano

Sopa de ceba amb ou poché i torrada de parmesà

Timbal de patata con jamón canario, magret de pato y vinagreta de
frutos rojos

Timbal de patata amb pernil canari, magret d'ànec i vinagreta de fruits
vermells

SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS

Pularda de corral a la catalana

Pularda de corral a la catalana

Hamburguesa de buey 200gr. con cebolla confitada, queso y patatas Hamburguesa de bou 200gr. amb ceba confitada, formatge i patates
Cochinillo a la segoviana con panaderas

Garrí a la segoviana amb forneres

Tronco de merluza a la koskera

Tronc de lluç a la koskera

Fideua marinera con alioli

Fideuà marinera amb allioli

Arroz caldoso con bogavante (Suplemento 2€)

Arròs caldós amb llamàntol (Suplement 2 €)

POSTRES

POSTRES

Carpaccio de piña a la catalana
Flan de baileys
Manzana al horno
Cuajada con miel
Helado
Fruta del tiempo

Carpaccio de pinya a la catalana
Flam de baileys
Poma al forn
Quallada amb mel
Gelat
Fruita del temps

Pan y bebida incluidos

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.

