Menú setmanal

19 ,95€

(PRODUCTES DE QUALITAT. PRODUCTE FRESC DE PROXIMITAT)
10% IVA INCLÒS

ENTRANTS

Cremós de patata monalisa amb ou poché ,encenalls de parmesà i oli de tòfona
Amanida de tomàquet amb piparra,ceba de figueras i ventresca de tonyina (Supl.5€)
Amanida de pollastre cruixent amb salsa de yogourt al curri thai i fruïts secs
Burratta de búfala amb amanideta de tomàquet Rosa i tartuffatta trufada (Supl.5€)
Combinat de croquetes de pernil , croquetes de gambes i bunyol de bacallà
Provolone al forn amb fons de patata panadera i salsa picant “La Santa”
Espaguettis nero a l’aglio amb gambes, llagostins , calamar i alfàbrega fresca
Pota de Pop a la planxa amb patates panaderes i sofregit d’Orrio (Supl.8€)
Musclos de roca al vapor d’aigua marina amb sal Màldon i oli extra verge

- - - - A TRIAR ENTRE UN PRINCIPAL O UN ARRÒS - - - -

P R INC I PA LS

Entranya de vedella de Girona amb Tximitxurri , patata caliu i Padrons
Carpaccio de vedella amb encenalls de parmesà i oli de tòfona negra
Botifarra de pagès esparrecada amb trencadissa d’ous, patates i Ceps saltats
Hamburguesa de pollastre amb salsa curri thai i mix d’arrossos
Peus de porc “sense feina” amb saltat de gambetes a l’allet i Ceps (Supl.5€)
Tartar de Salmó norueg amb “Guacamole” , meló i torrades
Tranxa de Turbot o Llenguado al Gust (Plx-Donosti o forn) (Supl.8€)
Tronc de Lluç al forn amb patata , ceba i tomàquet i fumet de crustacis
LLom de bacallà d’Islàndia a la planxa amb verduretes a la graella
Tataky de tonyina Bluefinn amb espaguetti de verdures saltades i soja (Sup.8€)
DILLUNS Fideuà de Cabell d’àngel
DIMARTS TANCAT
DIMECRES Arròs negre
DIJOUS Arròs senyoret
DIVENDRES Rissotto Parmegiano

POSTRES

Panacotta i coulis de Gerds
Brownie de Xocolata
Pinya natural
Gelats artesanals, etc...
EL MENÚ INCLOU: ENTRANT, PRINCIPAL, POSTRE O CAFÈ
COPA DE VÍ DE LA CASA O AIGUA
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