Dissabte, 25 de Maig del 2019 - Sábado, 25 de Mayo de 2019

Dinar – Almuerzo
Primers – Primeros
Escalivada de pagès amb anxoves i olivada - 11
Escalivada de payés con anchoas y olivada - 11
Fideuà amb sèpia i allioli – 7, 10, 11, 12
Fideuà con sepia y allioli

Segons - Segundos
Peus de porc al cava amb bolets – 10
Manitas de cerdo al cava con setas – 10
Suprema de lluç a la planxa amb parmentier de
boniato i picada catalana – 1, 6, 11
Suprema de merluza a la plancha con parmentier de
boniato y picada catalana – 1, 6, 11

Sopar - Cena
Primers – Primeros
Crema de porros – 1
Crema de puerros – 1
La nostra verdura del temps: Patata, pastanaga i
cigrons cuits amb aigua termal
Nuestra verdura del tiempo: Patata, zanahoria y
garbanzos cocidos en agua termal

Segons – Segundos
Brotxeta de gall dindi amb verdures
Brocheta de pavo con verduras
Llobarro a la planxa amb patata i ceba - 11
Lubina a la plancha con patata y cebolla – 11

Suggeriments del nostre Xeff
Sugerencias de nuestro Cheff
Primers – Primeros
Tortellinis d’espinacs i ricotta amb
gambetes i alls tendres - 1, 5, 7, 12
Tortellinis de espinacas y ricota con gambitas y
ajos tiernos - 1, 5, 7, 12
Coca de roast-beaf amb salsa tàrtara,
ximixurri i tomàquet cherry - 5, 7, 9
Coca de roast-beaf con salsa tártara,
chimichurri y tomate cherry - 5, 7, 9
Carpaccio de gambes amb cremós de
formatge i oli de tòfona (Suplement 5€) – 1, 12
Carpaccio de gambas con cremoso de queso y
aceite de trufa (Suplemento 5€) – 1, 12
Torrada de pa de pagès amb pernil ibèric
(Suplement 5€) - 7
Tostada de pan de payés con jamón ibérico
(Suplemento 5€) - 7

Segons - Segundos
Entrecot de vedella a la brasa amb salsa de
mostassa – 1, 2, 9
Entrecot de ternera a la brasa con salsa de
mostaza – 1, 2, 9

Confit d’ànec rostit amb maduixes
Confit de pato asado con fresas - 9

-9

Filet de turbot estofat amb favetes i
xipirons (Suplement 6€)
Filete de rodaballo con habitas y chipirones
(Suplemento 6€)

