MENÚ SANT ESTEVE - 36€ (IVA inclòs)
Per compartir / Para compartir
Ous estrellats amb foie mi cuit i sal negra
Huevos estrellados con foie mi cuit y sal negra
Coca de verdures escalivades amb brie fos i encenalls de pernil ibèric de gla
Coca de verduras escalivadas con brie fundido y virutas de jamón ibérico de bellota
Cassoleta de gambes amb allada i bitxo
Cazuelita de gambas al ajillo con guindilla
Pop "a feira" amb parmentier de patata i oli de pebre vermell
Pulpo “a feira” con parmentier de patata y aceite de pimentón

Segons plats a escollir / Segundos platos a escoger
Canelons de confit d’ànec amb beixamel de ceps i gratinats al parmesà
Canelones de confit de pato con bechamel de ceps y gratinados al parmesano
Espatlleta de xai rostit al forn en el seu suc sobre patata fornera
Espalda de cordero braseado al horno en su jugo sobre patata panadera
Secret ibèric a la brasa amb parmentier de patata al formatge de cabra, raïm, parmesà i ruca amb
oli de fines herbes
Secreto ibérico a la brasa con parmentier de patata al queso de cabra, uva, parmesano y rúcula y
aceite de finas hierbas
Rap a la marinera amb gambes i cloïsses
Rape a la marinera con gambes y almejas
Llom de bacallà amb ratatouille de xoriço ibèric i espinacs amb mussolina de romaní i mel
Lomo de bacalao con ratatouille de chorizo ibérico y espinacas con muselina de romero y miel

Postres
Coulant tebi de xocolata amb gelat de vinilla
Coulant tibio de chocolate con helado de vainilla
Neules i torrons
Neulas y turrones

INVITACIÓ
COPA DE
CAVA

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

