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

MENÚ CAP DE SETMANA 20 Y 21 DE 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 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 fresas, mango, rúcula y salpicón de quesos

Amanida de maduixes, mango, ruca i salpicó de formatges

Trinxat mallorquín con queso de Mahón

Trinxat mallorquín amb formatge de Mahón

Mixto de oreja y lacón con cachelos al pimentón de la Vera

Mixt d'orella i lacón amb cachelos al pebre vermell de la Vera

Mejillones gallegos a la normanda

Musclos gallecs a la normanda

Canelones de carne con setas y bechamel de trufa al parmesano

Canelons de carn amb bolets i beixamel de tòfona al parmesà

SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS

Hamburguesa Black Angus (200gr) con bacon y patatas

Hamburguesa Black Angus (200gr) amb bacó i patates

Chuletón ibérico a la brasa con patatas caliu y alioli

Mitjana ibèrica a la brasa amb patates caliu i allioli

Calamares de playa a la plancha con patatas al vapor y verduritas

Calamars de platja a la planxa amb patates al vapor i verduretes

½ conejo a la brasa con escalivada, alcachofa y patata caliu

½ conill a la brasa amb escalivada, carxofa i patata caliu

Arroz caldoso marinero

Arròs caldós mariner

Pierna de cabrito lechal entera de Valladolid (Suplemento de 7 Eu)

Cuixa de cabrit lletó sencera de Valladolid (Suplement de 7 Eu)

POSTRES

POSTRES

Profiteroles con chocolate

Profiterols amb xocolata

Mini coulant con helado de vainilla

Mini coulant amb gelat de vainilla

Arroz con leche

Arròs amb llet

Pudin de frutas

Púding de fruites

Fruta
Pan y bebida incluidos

Fruita
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.

