Els nostres aperitius
Nuestros aperitivos

Les nostres Carns
Nuestras Carnes

Coca de vidre amb tomàquet
Coca de cristal con tomate

Filet de vedella amb salsa de ceps i milfulls
de patata i pastanaga
Solomillo de ternera con salsa de boletus
y milhojas de patata y zanahoria

18,40 E

Costella d´Ibéric amb castanyes, trufa i
parmantier de carbassa
Costilla ibérica con castañas, trufa y
parmantier de calabaza

10,50 E

Xai confitat amb boniato, cebetes i pernil de glà
Cordero confitado con boniato, cebollitas y jamón de Jabugo

17,80 E

Confit d´ànec amb melmelada de fruits vermells,
prunes, pinyons i rossinyols
Confit de pato con mermelada de frutos rojos,
ciruelas, piñones i rebozuelos

15,50 E

Anxoves del Cantàbric
Anxoas del Cantábrico

3,00 E
12,00 E

Bunyols de bacallà
Buñuelos de bacalao

6,50 E

Calamars a l´andalusa
Calamares a la andaluza

8,70 E

Pop a la gallega
Pulpo a la gallega

11,80 E

Seitons fregits
Boquerones fritos

6,90 E

Musclos a la planxa o al vapor
Mejillones a la plancha o al vapor

6,50 E

Ous estrellats amb foie, pernil o sobrassada
Huevos rotos con foie, jamón o sobrasada

8,50 E

Pernil ibèric de Guijuelo D.O.
Jamón ibérico de Guijuelo D.O.

14,80 E

Guatlles amb all i julivert
Codornices con ajo y perejil

6,40 E

Patates Braves Aroma
Patatas Bravas Aroma

5,80 E

Les nostres amanides
Nuestras ensaladas
Amanida de tomàquets confitats
amb all i orenga, mozzarella i pesto
Ensalada de tomates confitados en ajo y orégano,
mozzarella y pesto

Els nostres Peixos
Nuestros Pescados
Llom de bacallà amb el seu suc amb cuscús de
coliflor, dátils i poma verda
Lomo de bacalao en su jugo con cuscús de
coliflor, dátiles i poma verde

16,50 E

Lluç de plangre amb compota de poma
i blat tendre a la vainilla
Merluza de pincho con compota de manzana
y trigo tierno a la vainilla

14,60 E

Calamars a la planxa amb mongetes del ganxet,
formatge brie i olives negres
Calamares a la plancha con judías del ganxet,
queso brie y aceitunas negras

13,50 E

Fricandó de dorada amb Moixerons
“Fricandó” de dorada con Senderuelas

13,00 E

Els nostres Postres
Nuestros Postres
8,50 E

5,80 E

4 textures de xocolata
4 texturas de xocolate

Amanida de foie, llardons i pernil d´ànec
Ensalada de foie, chicharrones y jamón de pato

8,90 E

Carpaccio de fruites fresques
Carpaccio de frutas frescas

Amanida de tardor amb castanyes, ceps confitats i trufa
Ensalada otoñal con castañas, boletus confitados y trufa

8,90 E

Tatin de poma tèbia
Tatin de manzana tibia

Amanida de patata violeta, bonítol i ous de guatlla
Ensalada de patata violeta, bonito y huevos de codorniz

8,50 E

Pastís de formatge Idiazábal amb maduixetes
Pastel de queso Idiazábal con fresitas
Copa d´After Eight amb “crunchy” de cereals
Copa de Afeter Eight con “crinchy” de cereals
Taula de formatges
Tabla de quesos

8,90

10% de IVA inclòs
10% de IVA incluido

