
 
 

                                                          

 

Amanida de formatge blau cremós amb fruita de temporada

Truita oberta de rossinyol i pernil ibèric

Guisadet de fesolets de l’ull ros amb tripa de bacallà i butifarra negre

Coca v

Arròs de salsitxes, calamar i costella de porc

Cocotxes de bacallà al pil pil a la donostiarra amb cloïses

Turbot al forn 

Magret d’ànec amb salsa al vi

Mousse de xocolata blanca amb trufa

Fruita de temporada amb sopa de suc de taronja i cúrcuma

Pa i

 

 

  
 

 

M E N Ú  D E L  D Í A  

Amanida de formatge blau cremós amb fruita de temporada 

Tagliatelle a la carbonara original 

Truita oberta de rossinyol i pernil ibèric 

Guisadet de fesolets de l’ull ros amb tripa de bacallà i butifarra negre

venere amb proscuitto, stracciatella i rúcula 

* * * * 

Arròs de salsitxes, calamar i costella de porc 

Cocotxes de bacallà al pil pil a la donostiarra amb cloïses 

Turbot al forn amb patates a l’estil dels pescadors 

Brioix de steak tàrtar amb mostasses 

Magret d’ànec amb salsa al vi negre, mini verdura i milfulls de patata (supl. 1,5)

* * * * 

Tartaleta de formatge curat i raïm 

Mousse de xocolata blanca amb trufa 

Pa amb oli i xocolata 

Fruita de temporada amb sopa de suc de taronja i cúrcuma 

 

Pa i aigua, refresc o copa de vi de la casa 

* * * * 

28 €  iva inclòs 

  

 

 

Guisadet de fesolets de l’ull ros amb tripa de bacallà i butifarra negre 

negre, mini verdura i milfulls de patata (supl. 1,5) 
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