DIA 15 JUNY
CARTA A PREU FET ( ESCOLLIR DOS PLATS )
Amanida
balsàmic

tèbia de ventresca de tonyina en escabetx de

Amanida de formatge de cabra, codony i delícies d'ànec
Tomàquet Pebroter del maresma amb amanideta de
ceba tendra i vinagreta de tonyina i anxoves
Gaspatxo amb els seus picadets
Vichyssoise ( crema de porros freda)
Crema de melo cantaloup amb rosta de pernil ibèric
Escudella de pagès amb galets
Musclos “de temporada” del Delta al sal i pebre
Truita de patata dolça i ceba confitada
Croquetes de carn d'olla amb amanida
Albergínia arrebossada
Brandada de bacallà glacejada
Lasanya de carn i verdures
Espàrrecs verds a la brasa amb romesco
Pèsols estofats a la catalana
Fideus a la cassola de mar i muntanya
Cassoleta de gambes al all “ajillo”
Daus de tonyina amb verduretes i salsa de soja
Salmó fresc a la planxa amb guarnició
Turbot a la planxa amb verduretes suplement 7€
Bacallà amb samfaina
Sípia a la planxa amb all i julivert i amanida
Suprema d'orada al forn amb patata i ceba
Suprema de lluç a la planxa amb guarnició o
donostiarra suplement.2€
Pollastre de pagès amb rossinyols suplement.2€
Conill a la brasa amb patates fregides
Llata de vedella amb rovellons
Bistec de bou al rocafort o a la brasa amb patates
fregides

TEMPS DE ROSSINYOLS
Rossinyols saltejats amb all i julivert
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
Hamburguesa amb salsa barbacoa formatge chedar

PER BEURE A TRIAR ENTRE (una copa de

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

FINCA VILADELLOPS

D.O.PENEDÉS

MASSIS DEL GARRAF
VILADELLOPS GARNATXA 2017
GARNATXA 100%

VILADELLOPS XAREL.LO 2017
XAREL-LO 100%

AMPOLLA 12,00€(IVA INCLOS)
COPA 3,00€(IVA INCLOS

