NADAL
Suggeriments per als entrants
Ostres Amelie
Ostras Amelie
(Unitat) 6,00 €
Amanida Mezclum de salmó i sardines fumades
( vinagreta de mostassa i fruits secs)

Ensalada de salmón y sardinas ahumados
( vinagreta de mostaza y frutos secos)

18,50 €

Encenalls d’espatlla ibèrica de glà
Virutas de paleta ibérica bellota
25,50 €
Tàrtar de tonyina vermella amb alvocat i ceba
Tartar de atún rojo con aguacate y cebolla
24,50 €
Tradicional Escudella de Nadal amb pilota trufada, galets i parmesà
Tradicional“Escudella” de Navidad con pelota trufada,galets y
parmesano
14,00 €
Sopa de peix, estil bouillabaise
Sopa de pescado, estilo bouillabaise
16,00 €
Canelons de Nadal amb foie gras i tófona
Canelones de Navidad con foie y trufa
14,00 €
Caneló de peix i marisc amb beixamel lleugera d`escamarlans
Canelón de pescado y marisco con bechamel ligera de cigalas
17,00 €
Gamba vermella de costa planxa sobre costra de sal
Gamba roja d costa plancha sobre costra de sal
44,50 €
Xipirons andalusa amb pebrots del Padró
Chipirones andaluza con pimientos del Padró
25,50 €

...per al plat principal:
Turbot al forn amb patata, cebes i tomàquet
Rodaballo horno con patatas, cebolla y tomates
30,00 €
Llom de Bacallà agradolç amb prunas i pinyons
Lomo de Balalao agridulce con ciruelas y piñones
26,00 €
Tataki de tonyina vermella amb sèsam i soia
Tataky de atún rojo con sésamo y soja
28,00 €
Suquet de rap tradicional amb patates i cloïsses gallegues
Suquet de rape tradicional con patatas y almejas gallegas
28,50 €
Caldereta de llagosta amb patata nova
Caldereta de langosta con patatas nuevas
44,90 €
Garrinet al forn amb patata panadera
Cochinillo al horno con patata panadera
30,00€
Cuixa Pollastre de pagès desossat farcit amb prunes, salsitxes,
orellons i pinyons
Pierna Pollo de corral deshuesado relleno con ciruelas, salchichas,
orejones y piñones
24,50 €
Filet de vedella dels Pirineus amb salsa de foie i ceps confitats
Solomillo de vedella de los Pirineos, salsa foie y ceps confitados
28,00 €
Arròs a banda amb espardenyes amb all i oli suau apart
Arroz a banda con espardenyes con alioli suave aparte
32,00 €

