Cap de setmana 21 i 22 de setembre
només migdia / solo mediodía
---------

Amanida de colors amb bunyol de formatge de cabra, gerds i pernil d’ànec a la vinagreta de Mòdena
Ensalada de colores con buñuelo de queso de cabra, frambuesas y jamón de pato a la vinagreta de Módena
Arròs caldós amb sípia, calamar i gamba amb xipirons a l’andalusa i allioli negre
Arroz caldoso de sepia, calamar y gamba con chipirones a la andaluza y alioli negro
Raviolis al tartufo amb salsa de trompetes de la mort i espàrrecs verds al parmesà
Raviolis al tartufo con salsa de trompetas de la muerte y espárragos verdes al parmesano
Coca de verdures escalivades amb brie fos i salmó fumat amb oli de pinyons
Coca de verduras escalivadas con brie fundido y salmón ahumado con aceite de piñones
Trencadissa d’ous ferrats amb patates i pernil ibèric amb pebrots de Padrón
Rotura de huevos fritos con patatas y jamón ibérico con pimientos del Padrón
Amanida verda amb tonyina
Ensalada verde con atún

=============================================
Secret ibèric a la brasa amb parmentier de tòfona, dauet de manxego a les fines herbes i ruca
Secreto ibérico a la brasa con parmentier de trufa, dadito de manchego a las finas hierbas y rúcula
Llom de bacallà amb ratatouille de verduretes amb xoriço picant i cigrons amb allioli de romaní i mel
Lomo de bacalao con ratatouille de verduritas con chorizo picante y garbanzos con alioli de romero y miel
Canelons de confit d’ànec amb beixamel de ceps i gratinats amb encenalls de formatge de cabra
Canelón de confit de pato con bechamel de ceps y gratinados con virutas de queso de cabra
Duo de tartars de salmó i tonyina amb guacamole, ous de truita de riu, ceba cruixent i torradetes
Dúo de tartars de salmón y atún con guacamole, huevas de trucha, cebolla crujiente y tostaditas
Placa de garró desossat en el suc amb trinxat de la Cerdanya, botifarra del perol i compota de pera
Placa de cochinillo deshuesado a la plancha con “trinxat de la Cerdanya”, butifarra del perol y compota de pera
* 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)

27,50 € (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

