L'informem que l'horari de servei de menú és de 13 a 16 hores
A partir de l’1 d’agost de 2018 el preu serà de 19€
MENÚ FIN DE SEMANA 21 Y 22 JULIO

MENÚ CAP DE SETMANA 21 I 22 JULIOL

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

Ensalada de queso fresco y aguacate

Amanida de formatge fresc i alvocat

Torrada vegetal con salmón marinado

Torrada vegetal amb salmó marinat

Sopa de melón al cava con picadillo de langostino y menta fresca

Sopa de meló al cava amb picada de llagostí i menta fresca

Trinxat de la Cerdaña con morcilla, panceta y huevo escalfado

Trinxat de la Cerdanya amb botifarra, cansalada i ou escalfat

Risotto de setas y queso parmesano

Risotto de bolets i formatge parmesà

SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS

Cochinillo a la segoviana con panaderas

Garrí a la segoviana amb forneres

Arroz meloso de conejo y setas

Arròs melós de conill i bolets

Hamburguesa de buey (200gr) con bacón y patatas fritas

Hamburguesa de bou (200 gr) amb bacó i patates fregides

Cazuela de bacalao en salsa verde, almejas y pimientos de piquillo

Cassola de bacallà en salsa verda, cloïsses i pebrots del piquillo

Jamoncitos de pollo tailandesa, curry verde y arroz blanco picantito

Pernilets de pollastre tailandesa, curri verd i arròs blanc picantet

POSTRES

POSTRES

Carpaccio de piña con sorbete de mandarina
Crema catalana
Cuajada con Miel
Helado
Pastel del día

Carpaccio de pinya amb sorbet de mandarina
Crema catalana
Quallada amb Mel
Gelat
Pastís del dia

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.

