ELS ARROSSOS DEL DIJOUS
Paella mixta
Paella marinera
Paella de verdures i ceps
Arròs de conill a la cassola
Arròs de llamàntol
Fideus negres

15,10
18,40
16,15
15,07
23,53
14,62

DIA 12 JULIOL
CARTA A PREU FET ( ESCOLLIR DOS PLATS )
Amanida tropical amb pinya, gambetes i salsa rosa
Amanida tèbia de picantó en escabetx de vinagre de sidra
i amb mongetes del ganxet
Timbal D'amanida caprese amb mozzarella de
búfala,alvocat i pesto
Gaspatxo amb els seus picadets
Vichyssoise ( crema de porros freda)
Crema de melo cantaloup amb rosta de pernil ibèric
Escudella de pagès amb galets
Rigatone a la sidra amb cloïsses
Musclos “de temporada” del Delta al sal i pebre
Croquetes de carn d'olla amb amanida
Albergínia arrebossada
Paella mixta sense feina
Pastís de bolets amb salsa de xampinyons
Espàrrecs verds a la brasa amb romesco
Cassoleta de gambes al all ( ajillo )
Bacallà a la llauna amb mongetes del ganxet
Daus de tonyina amb verduretes i soja
Salmó fresc a la planxa amb guarnició
Turbot a la planxa amb verduretes suplement 7€
Suprema de orada al forn amb patata i ceba
Suprema de lluç a la planxa o a la romana amb guarnició
o donostiarra suplement.2€
Espatlla de bé rostida a la segoviana suplement2€
Conill a la brasa amb patates fregides
Llata de vedella amb rovellons
Bistec de bou al rocafort o brasa amb patates fregides
TEMPS DE ROSSINYOLS DEL PAÍS
Rossinyols saltejats amb all i julivert
Truita de rossinyols amb carxofes
Botifarra esparracada amb mongetes i rossinyols
Favetes tendres saltejades amb pernil ibèric i rossinyols

CARN DE PORC IBÈRIC DE GUIJUELO:
Secret ibèric a la brasa amb patates fregides
Filet ibèric (llaminera) a la brasa amb guarnició o salsa al
pebre verd
Tronc de llom ibèric amb crema de xampinyons ,
melmelada de pebrots i patata muselina
Llom ibèric a la brasa amb guarnició

POSTRES (Maduixetes al gust o a la crema
gratinades )suplement 3€
PER BEURE A TRIAR ENTRE (una copa de

vi de la casa, aigua, cervesa o refresc)
22,80 € (iva inclòs)
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