1º Plats - Entrants
1/2 ració
Croquetes de bacallà amb taronja i sèsam (5 unitats)

Ració
8,00 €

Croquetas de bacalao con naranja y sesamo

Croquetes de llamàntol (5 unitats)

8,00 €

Croquetas de bogavante

Pa de vidre amb tomàquet i pernil ibèric

8,50 €

13,00 €

Pan de cristal con tomate y jamón ibérico

Musclos a la llauna

9,00 €

Mejillones a la "llauna"

Carpaccio de vedella amb parmesà i mores

8,00 €

12,75 €

8,00 €

12,50 €

9,00 €

14,00 €

Carpaccio de ternera con parmesano y moras

Amanida de tardor amb fruites, ànec i vinagreta de mel
Ensalada de otoño con frutas, pato y vinagreta de miel

Foie Mi-cuit d'elaboració pròpia, pernil d'ànec i melmelades
Foie mi-cuit de elaboración própia, jamón de pato y melmeladas

Coca sablé amb bolets de temporada, formatge l'Albió i pernil ibèric

14,00 €

Coca sablé con setas de temporada, queso de Albió y jamón ibérico

Arròs negre amb sepietes

12,00 €

Arroz negro con sipietas

Pop, cansalada i trinxat de patata

9,00 €

15,00 €

Pulpo, cansalada y "trinxat" de patata

Caragols a la llauna i salses

14,00 €

Caracoles a la "llauna" con salsas

Menú infantil

14,00 €

Plats elaborats amb productes de la nostra terra.
El preu inclou IVA
Pa 0,90 €

2º plats

Pollastre de corral amb verduretes i salsa d'ametlles

1/2 ració

Ració

8,50 €

15,00 €

Muslo de pollo de corral con verduritas y salsa de almendras

Espatlla de corder al forn cuinat amb vi blanc d.o. Costers del Segre

17,50 €

Espalda de cordero al horno cocinado con vino blanco d.o. Costers del Segre

Entrecot de vedella amb salsa idiazabal o salsa de ceps o guarnició

18,90 €

Entrecote de ternera con salsa idiazabal o salsa de ceps o guarnición

Confit d'ànec, peres al cardomom i salsa de vi D.O. Costers del Segre

9,50 €

15,75 €

14,00 €

23,50 €

12,00 €

19,90 €

Confit de pato, peras al cardomomo y salsa de vino d.o. Costers del Segre

Filet de vedella amb ceps
Solomillo de ternera con boletus

Llom de bacallà salvatge amb fesolets al pebre de la Vera
Lomo de bacalao salvaje con judias blancas al pimentón de la Vera

Suquet de peix i marisc (Rap, lluç, calamar, musclos i escamarlà)
"Suquet" de pescado y marisco (rape, merluza, calamar, mejillones y cigala)

Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies
Consulteu al nostre personal
Us informarem dels ingredients que utilitzem per als nostres plats

22,50 €

