Cap de setmana 15 i 16 de desembre
només migdia / solo mediodía
---------

Amanida de tipus xató amb mesclum, bacallà esqueixat, anxoves, olives negres i
romesco
Ensalada tipo xató con mezclum, bacalao desmigado, anchoas, olivas negras y romesco
Arròs caldós de gamba, calamar i sípia amb carxofes
Arroz caldoso de gamba, calamar y sepia con alcachofas
Fiocci de pera amb salsa de ceps i espàrrecs verds amb parmesà
Fiocci de pera con salsa de ceps y espárragos verdes con parmesano
Coca de verdures escalivades amb brie fos i pernil ibèric
Coca de verduras escalivadas con brie fundido y jamón ibérico
Trencadissa d’ous ferrats amb patatas, sobrassada i encenalls de formatge Idiazabal
Rotura de huevos fritos con patatas, sobrasada y virutas de queso Idiazabal
Amanida verda amb tonyina
Ensalada verde con atún

=============================================
Secret ibèric a la brasa amb parmentier de carbassa rostida, dauets de manxego a les
fines herbes i raïm
Secreto ibérico a la brasa con parmentier de calabaza asada, daditos de manchego a las
finas hierbas con parmesano y uvas
Llom de bacallà amb ratatouille de verduretes amb xoriço ibèric i allioli de romaní i mel
Lomo de bacalao con ratatouille de verduritas con chorizo ibérico y alioli de romero y miel
Placa de xai desossat amb trinxat de patata violeta i compota de poma
Placa de cordero deshuesado con “trinxat” de patata violeta y compota de manzana
Tartar de tonyina amb guacamole, ous de truita de riu i ceba cruixent amb torradetes
Tartar de atún con guacamole, huevas de trucha y cebolla crujiente con tostaditas
Confit d’ànec bresat en el seu suc amb risotto de ceps al gorgonzola i melmelada de
figues
Confit de pato braseado en su jugo con risotto de ceps al gorngonzola y mermelada de higos
* Bacallà a la llauna amb pebrots (supl. 6.60 €)
* Bacalao a la llauna con pimientos (supl. 6.60 €)
* Entrecot de vedella a la graella amb patates i pebrot (supl. 6.60 €)
* Entrecot de ternera a la parrilla con patatas y pimientos (supl. 6.60 €)
(Els plats amb suplement no es cobraran com plat únic o mig menú/Los platos con suplemento no se cobrarán como plato único o medio menú)

24,00 € (iva inclòs / incluido)

Inclou pa, beguda (1 per persona: aigua, copa de vi o refresc), postre o cafè / Incluye pan, bebida (1 por persona: agua, copa de vino o refresco), postre o café

Menú Infantil

Pasta amb tomàquet llom i croquetes / Pasta con tomate, lomo y croquetas
12,95 € (iva inclòs / incluido)

Inclou aigua o refresc (1 per persona) i postres del dia / Incluye agua o refresco (1 por persona) y postre del día

