del 19 al 23 de juliol
del 19 al 23 de julio

MENÚ MIGDIA | MENÚ MEDIODÍA
*Pa i una beguda per persona + postre o cafè. | *Pan y una bebida por persona + postre o café.

primers
primeros

19€*
IVA incl.

Amanida de formatge de cabra amb ﬁgues, nous i vinagreta
de balsàmic
Ensalada de queso de cabra con higos, nueces y vinagreta
de balsámico
Sopa de meló amb menta i pernil ibèric
Sopa de melón con menta y jamón ibérico
Bunyols de bacallà amb allioli d'all negre
Buñuelos de bacalao con alioli de ajo negro
Rigatoni a la carbonara amb tòfona d'estiu ratllada (+2,9€)
Rigatoni a la carbonara con trufa de verano rayada (+2,9€)

segons
segundos

Arròs melós de calamars, musclos i pèsols
Arroz meloso de calamares, mejillones y guisantes
Wrap de pollastre
Wrap de pollo
Paella de botifarra i escalivada amb romesco
Paella de butifarra y escalivada con romesco
Tonyina a la brasa amb verduretes i cremós de pastanaga (+4,9€)
Atún a la brasa con verduritas y cremoso de zanahoria (+4,9€)
Paella del senyoret amb marisc (+7,5€)
Paella del señorito con marisco (+7,5€)
Entrecot de vedella a la brasa amb patates i pebrots de Padrón (+7,25€)
Entrecot de ternera a la brasa con patatas y pimientos de Padrón (+7,25€)

postres
postres

Pastís del dia
Pastel del día
Pannacotta amb fruits vermells
Pannacotta con frutos rojos
Iogurt grec amb pipes de carbassa i mel
Yogur griego con pipas de calabaza y miel
Fruita de temporada tallada
Fruta de temporada cortada

demana qualsevol postre de la carta per +1,7€
pide cualquier postre de la carta por +1,7€
Postres de músic
Postre de músico
Cheese cake amb coulis de fruits vermells
Cheese cake con coulis de frutos rojos
Flam d’ous ecològics amb nata
Flan de huevos ecológicos con nata
Trufes de xocolata
Trufas de chocolate
Gelats i sorbets (2 boles)
Helados y sorbetes (2 bolas)

