DIA 17 DE DESEMBRE
CARTA A PREU FET ( ESCOLLIR DOS PLATS )
Xatonada amb tonyina ,anxoves i bacallà
Amanida tropical amb pinya ,gambetes i salsa rosa
Amanida de formatge de cabra amb codony i delìcies d'ànec
Crema de carbasso amb crosta iberica
Escudella amb galets
Carn d'olla (molt complerta) suplement 6 €
Fideus a la casolà de mar i muntanya
Rossinyols saltejats amb all i julivert
Trinxat de col al estil “Cerdanya” amb rosta de cansalada
Calçots arrebossats amb salvitxada
Favetes tendres saltejades amb xipirons de platja
Musclos “de roca” al sal i pebre
Croquetes de carn d'olla amb amanida
Carxofes arrebossades
Espàrrecs verds a la brasa amb romesco
Truita de patata i ceba
Pasta fresca amb salsade ceps i parmesà
Daus de tonyina saltejats amb verduretes i soja
Calamars a la planxa amb all i julivert
Bacallà a la llauna amb mongetes del ganxet
Gallineta (peix de roca ) amb salsa d'ametlles o a la planxa
Salmó fresc a la planxa amb guarnició
Turbot a la planxa amb verduretes suplement 7 €
Suprema de llobarro al forn amb patata i ceba
Suprema de lluç a la planxa o a la donostiarra suplement.2€
Fricandó de vedella amb ceps i moixernons
Bistec de bou al Rocafort o a la brasa
Galtes de porc Duroc rostides amb peres
Pollastra rostit ambprunes
Conill a la brasa amb patates fregides
Botifarra a la brasa amb mongetes del ganxet
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 caliu
Llom ibèric a la brasa amb guarnició

PER BEURE A TRIAR ENTRE (una copa de

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

CELLER RECOMENAT
JUVÉ Y CAMPS

CAVA MILISIMÉ BRUT RESERVA
100%CHARDONNAY
AMPOLLA 25,0O (IVA INCLÒS)
VI BLANC MIRANDA D'ESPIELLS
100%CHARDONNAY
AMPOLLA 14,5O (IVA INCLÒS)

