NADAL MENÚ PER GRUPS - 41€ (IVA inclòs)
Per compartir / Para compartir
Coca de verdures escalivades, sardina fumada, hoisin i ceba cruixent
Coca de verduras escalivadas, sardina ahumada, hoisin y cebolla crujiente

Amanida amb bunyols de formatge de cabra, llagostins i alvocat amb vinagreta de
carquinyolis

Ensalada con buñuelos de queso de cabra, langostinos y aguacate con vinagreta de carquiñolis

Trencadissa d’ous ferrats amb patates fregides, pernil de glà I padrons
Rotura de huevos fritos con patates fritas, jamón de bellota y padrones

Medallons de foie micuit amb bombons de foie i nous amb cobertura de vi negre i
formatge fumat

Medallones de foie micuit con bombones de foie y nueces con cobertura de vino tinto y queso ahumado

Segons plats a escollir / Segundos platos a escoger
Micuit de tonyina amb pesto vermell, trompetes de la mort i puré de carbassa ros�da a
l’aroma cítric
Micuit de atún con pesto rojo, trompetas de la muerte y puré de calabaza asada al aroma cítrico

Placa de garrí confitat i desossat en el seu suc amb compota de poma i trinxat de patata violeta
Placa de cochinillo confitado y deshuesado en su jugo con compota de manzana y “trinxat” de
patata violeta

Llom de Bacallà amb saltat de mongetes de Santa Pau i cansalada amb pil pil suau i
cloïses

Lomo de Bacalao con salteados de alubias de Santa Pau y panceta con pil pil suave con almejas

Espatlla de cabrit al forn amb patates forneres amb espècies
Paletilla de cabrito al horno con patata panadera con especies

Postres
Sorbet de mandarina o llimona o coulant tebi de xocolata amb gelat de vinilla
Sorbete de mandarina o limón o coulant tibio de chocolate con helado de vainilla

INVITACIÓ
COPA DE
CAVA

Neules i torrons
Neulas y turrones

Begudes/Bebidas
Vi negre Ondarre reserva (1 ampolla cada 3 persones)
Vino tinto Ondarre reserva (1 botella cada 3 personas)
Aigua o refresc (1 per persona) / Agua o refresco (1 por persona)
Cafè/Café

