Suggeriments/ Sugerencias
Per fer boca/ Para abrir boca
Gaspatxo Andalús amb els seus crostons
Gazpacho Andaluz con sus tropezones

10,00 €

Tartar de tomàquet amb llagostins de Sant Carles cuits a la sal
i vinagreta de fruits vermells
Tartar de tomate con langostinos de San Carles cocidos a la sal
y vinagreta de frutos rojos

14,00 €

Verdures fresques a la graella amb salsa romesco
Verduras frescas a la parrilla con salsa romesco

11,00 €

Assortiment d’ibèrics D.O. Salamanca
Surtido de ibéricos D.O. Salamanca

24,00 €

Tast de formatges de la comarca
Degustación de quesos de la comarca

14,00 €

En contacte amb la terra i el mar/ En contacto con la tierra y el mar
Arròs de verdures amb espàrrecs bladers (Mín. 2 pax)
Arroz de verduras con espárragos trigueros (Min. 2 pax)

14,00 €

El nostre peix fresc del dia
Nuestro pescado fresco del día

S/M

Llom d’Angus D.O. Girona cuit a la graella amb el seu guarniment
Lomo de Angus D.O. Girona a la plancha con su guarnición

18,00 €

Confit d’ànec D.O. Empordà amb fruita al forn i fruits del bosc
Confite de pato D.O. Empordà con fruta asada y frutos del bosque

16,00 €

Llaminera Ibèrica D.O. Salamanca cuita a la brasa amb salsa de cireres
Llaminera Ibérica D.O. Salamanca a la brasa con salsa de cerezas

15,00 €

Per refrescar-nos el paladar/ Para refrescarnos el paladar
Flam d’ou amb làmina cruixent de galeta de mantega
Flan de huevo con lámina crujiente de galleta de mantequilla

3,50 €

Carpaccio de fruites naturals
Carpaccio de frutas naturales

3,50 €

Crema Catalana
Crema Catalana

3,50 €

Gelat del Xef
Helado del Chef

3,50 €

Tarta Sacher
Tarta Sacher

3,50 €
IVA inclòs/ IVA incluido

“Aquest establiment coneix i aplica les obligacions especificades al Reial decret 1420/2006, d´1 de desembre”
“Este establecimiento conoce y aplica las obligaciones especificadas en el Real decreto 1420/2006, de 1 de diciembre”
De conformitat i amb motiu de l’entrada en vigor del Reglament (UE) núm. 1169/2011 del P.E. i el Consell de 25 d’octubre de 2011 els informem
de:
AVIS PER A LES PERSONES AMB AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES CONSULTEU AL NOSTRE PERSONAL
AQUEST ESTABLIMENT TE A DISPOSICIÓ DELS SEUS CLIENTS INFORMACIÓ DELS PLATS QUE OFEREIX
De conformidad y con motivo de la entrada en vigor del Reglamento (UE) núm. 1169/2011 del P.E. y el Consejo de 25 de octubre de 2011,
informamos de:
AVISO PARA LAS PERSONAS CON ALERGIAS O INTOLERANCIAS CONSULTEN CON NUESTRO PERSONAL
ESTE ESTABLECIMIENTO TIENE A DISPOSICION DE SUS CLIENTES INFORMACION DE LOS PLATOS QUE OFRECEN

