L'informem que l'horari de servei de menú és de 13 a 16 hores
MENÚ FIN DE SEMANA 1 Y 2 DICIEMBRE

MENÚ CAP DE SETMANA 1 I 2 DECEMBRE

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 César

Amanida César

Mejillones gallegos a la normanda

Musclos gallecs a la normanda

Estofado de patatas con toro de lidia, alcachofas y setas

Estofat de patates amb bou de lídia, carxofes i bolets

Gambas a la plancha con mayonesa de wasabi

Gambes a la planxa amb maionesa de wasabi

Sopa pavesa de cebolla con tosta de parmesano y huevo poché

Sopa cendra de ceba amb tosta de parmesà i ou poché

SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS

Picantón a la espalda braseado con patata caliu y alioli

Picantó a l'esquena brasejat amb patata caliu i allioli

Hamburguesa Black Angus (200gr) con cebolla frita, bacon y patatas

Hamburguesa Black Angus (200gr) amb ceba fregida, bacó i patates

Suprema de salmón con cítricos en cama de espinacas y zanahoria al cava

Suprema de salmó amb cítrics en un llit d'espinacs i pastanaga al cava

Cochinillo asado a la segoviana con sus panaderas

Garrí rostit a la segoviana amb els seus forneres

Paella de pastor (conejo, cordero, carne ibérica, caracoles y verduritas)

Paella de pastor (conill, xai, carn ibérica, cargols i verduretes)

POSTRES

POSTRES

Carpaccio de piña a la catalana
Helado de corte con chocolate caliente
Pastel del día
Yogurt artesano con fruta
Cuajada con miel

Carpaccio de pinya a la catalana
Gelat de tall amb xocolata calenta
Pastís del dia
Iogurt artesà amb fruita
Quallada amb mel

Pan y bebida incluidos

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.

