L'informem que l'horari de servei de menú és de 13 a 16 hores
MENÚ FESTIVO 11 SEPTIEMBRE

MENÚ FESTIU 11 SETEMBRE

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 ARROZ NEGRO AL ALIOLI (SEGUNDO PLATO)
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 ARRÒS NEGRE AL ALLIOLI (SEGON PLAT)
Els dijous PAELLA MARINERA (SEGON PLAT)
Els divendres FIDEUÀ AMB ALLIOLI

PRIMEROS PLATOS

PRIMERS PLATS

Mezclum de lechugas con papaya, queso freso, piña y langostinos a la vinagreta de cava

Mesclum d'enciams amb papaia, formatge freso, pinya i llagostins a la vinagreta de cava

Carpaccio de buey a la mostaza con parmesano y tostaditas

Carpaccio de bou a la mostassa amb parmesà i torradetes

Crema de marisco con picatostes y picadillo de gambas y chatka

Crema de marisc amb picatostes i picada de gambes i chatka

Trinxat de la Cerdanya con jamón de bellota, morcilla y huevo

Trinxat de la Cerdanya amb pernil de gla, botifarra i ou

Huevos fritos con foie y patatas paja

Ous ferrats amb foie i patates palla

SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS

Paella de calamares y cangrejo azul del Delta

Paella de calamars i cranc blau del Delta

Suprema de salmón con verduritas y salsa de cava

Suprema de salmó amb verduretes i salsa de cava

Chuletón ibérico en adobo a la brasa con su guarnición

Mitjana ibèrica en adob a la brasa amb la seva guarnició

½ conejo a la brasa con escalivada y patata al caliu con alioli

½ conill a la brasa amb escalivada i patata al caliu amb allioli

Medallones de ternera a baja temperatura con reducción de vino tinto y chocolate negro

Medallons de vedella a baixa temperatura amb reducció de vi negre i xocolata negra

Chuleta de ternera (500gr) a la brasa con su guarnición (suplemento de 5 €uros)

Costella de vedella (500gr) a la brasa amb la seva guarnició (suplement de 5 €uros)

POSTRES

POSTRES

Helado

Gelat

Mousse de mango con nata

Mousse de mango amb nata

Leche frita con helado de vainilla

Llet fregida amb gelat de vainilla

Bizcocho de naranja al cointreau

Pa de pessic de taronja al cointreau

Manzana rellena de crema catalana

Poma farcida de crema catalana

Pan y bebida incluidos*

Pa i beguda inclosos*

19,50€

19,50€

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.

*Agua, sangría, refresco, cerveza, vino

* Aigua, sangria, refresc, cervesa, vi

