VI BLANC RECOMENAT:
OVEJA BLANCA
Dry Muscat
12,90 Euros

VI NEGRE RECOMENAT:
DOMINIO de FONTANA - 2012
Tempranillo & Cabernet Sauvignon
14, 50 Euros

PER PICAR









Pernil iberic de glà
Croquetes de casolanes de lluç i gambes
Anxoves del Cantàbric”00” sobre làmines de tomàquet
Salmó marinat amb anet sobre un fons de pomerí
Encenalls de foie salpebrats
Pop a la gallega
“Lacón” amb cremós de patata

20.50 €
8.25 €
10.90 €
10.90 €
9.50 €
15.50 €
12.00 €

AMANIDES






Amanida de carxofes, encenalls de foie i vinagreta de mostassa
Amanida de tomàquet,mozzarela de búfala i alvocat amb vinagreta d’alfàbrega
Amanida de fabetes confitades amb “xipirons” saltats i vinagreta de festuc
Amanida tèbia de bolets de temporada, ruccola, parmesà, nous i pernil d’anec

9.50 €
10.50 €
8.50 €
9.90 €

TERRA ENDINS







Filet de vedella amb graten de patates, compota de poma i salsa de tòfona
Peus de porc farcits de ceps i carxofes amb crema d’alls tendres
Timbal de “cochinillo”, patates confitades i ceba dolça
Pit de pollastre farcit de ceps i mozzarela amb salsa “demi-glace”
Hamburguesa casolana de vedella amb foie sauté i patates al forn

16.00 €
11.90 €
16.50 €
11.50 €
11.90 €

DEL MAR







Orada a la sal
Calamars a la planxa amb rissotto de gambes i sèpia
Morro de Bacalla al Pil-Pil amb espàrrecs de marge a la graella
Tataki de Tonyina amb wok de verdures i confitura de tomàquet
Turbot grille amb verduretes saltades , chutney de ceba i salsa de
trompeta de la mort i pinyons

Pa / Cobert - 1.65 €

15.90 €
13.90 €
16.50 €
14.90 €
16.50 €

PREUS I.V.A INCLÒS

Avis per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies
Consulteu el nostre personal
Aquest establiment té a disposició del clients informació dels plats que ofereix

