
 
              MENÚ CAP DE SETMANA 
    

   PRIMERS 
   Burratina de bufala amb canonges, tomàquets cirera i fruita fresca 
   Amanida Cesar amb pollastre cruixent, bacó, parmesà i la seva salsa especial 

Canelons de carn de l'avia amb beixamel 
   Gules a l’allet amb gambes i un toc de bitxo 
   Tàrtar de tonyina amb tomàquet, alvocat, soja i sèsam 
   Rotllets de carbassó i formatge amb parmesà i oli amb tofòna negra 
   Escudella casolana amb galets i la seva carn d’olla 
   Ous de pagès a baixa temperatura amb patates fregides i botifarra de pagès 
   Timbal d'escalivada amb formatge de cabra i pernil ibèric 
   Rossejat de fideus negres de calamars i sèpia amb escamarlanets i all i oli 
   Sopa de peix i marisc amb arròs i els seus ‘tropezones’ 

Raviolis de ceps i formatge amb salsa de tòfona negra 
   Risotto de pernil ibèric 

Musclos gallecs al vapor    
Carpaccio de filet de vedella amb encenalls de parmesà 

   

   SEGONS 
   Suprema de lluç de pinxo fresc a la planxa  
   Daus de tonyina amb ceba i soja 
   Tataki de tonyina amb sèsam i la seva salsa 
   Bacallà Skrei d'Islàndia confitat amb allets   (considerat el millor bacallà del món) 

Llom de salmó noruec brasejat amb verdures 
Sèpia a la planxa amb all i julivert 

   Tàrtar de filet de vedella amb patates fregides 
   Txuletó de vedella +600g amb patates    [Supl.  4,00€] 
   Manetes de porc guisades amb bolets 
   Galtes de porc ibèric rostides al forn 
   Cua de bou guisada amb la seva salsa 
   Melós de vedella a baixa temperatura amb parmentier de patata 

Botifarra de pagès amb mongetes seques o patates fregides 
   Secret ibèric guisat amb mostassa antiga 
   Entrecot de vedella  +350g 
   Filet de vedella 

          24,90€ IVA Inclòs 

   LES POSTRES 
   Crema catalana 
   Iogurt natural amb coulis de gerds 
   Tiramisú 
   'Borratxo' amb gelat de vainilla i coulis de gerds 
   Coulant de xocolata amb gelat de vainilla 

Mel i mató amb ametlles 
Arròs amb llet 
Tarta santiago amb Meus Amores 
Tortellet de nata amb xocolata calenta 
Gelats variats, xocolata, coco, vainilla, avellana, llimona o maduixa 
Flam d'ou amb nata 
Brownie de xocolata amb nous i gelat de vainilla 
 

AIGUA MINERAL I BEGUDA A ESCOLLIR 
Cervesa o refresc 
Vi blanc, rosat, negre o tèrbol  


