· MEDITERRANEAN HEALTHY CUISINE ·

Snacks i tapes
Pernil ibèric

23,00€

Pa de coca
Torrat, amb tomàquet i oli d’oliva verge extra

4,50€

Calamarsons fregits - maionesa kimchi

10,50€

Gambetes amb allada

17,50€
4,50€

Patates braves
Allioli i pebre vermell de La Vera
Gyozes de verdures i pollastre - salsa de xili dolç

11,50€

Plats principals
Tagliatelle frescos alle vongole
Salsa de vi blanc, all, bitxo, tomàquets cherry, julivert i cloïsses
Espaguetis amb ragù a la bolognese i parmesà

13,50€

9,75€

Nyoquis de patata a la carbonara

11,50€

Risotto de bolets silvestres i ruca
Parmesà i oli de tòfona

12,50€

Salmó a la planxa
Verdures de temporada i vinagreta de llima i gingebre

18,50€

Filet de vedella de Girona a la brasa
Patates fregides de moniato i allioli de xili

26,00€

Costelló de porc a la barbacoa
Patates baby saltades amb all i romaní

16,50€

Pollastre thai amb curri verd
Verduretes, arròs basmati, brots de coriandre i anacards

18,00€

Guarnicions
Amanida de ruca, tomàquet i parmesà

4,50€

Verdures al vapor amb oli d’oliva verge extra i sal de Maldon

4,50€

Patates fregides de moniato

4,50€

Arròs pilaf

4,50€

Amanides i entrepans
Sopa freda de tomàquet
Llagostins i oli d’alfàbrega

12,50€

Tataki de tonyina amb guacamole
Cruixent d’algues i reducció de teriyaki

14,50€

Amanida de fonoll - burrata, taronja natural i anacards

15,50€

Amanida Cèsar amb pollastre
Salsa Cèsar, pollastre a la graella, tomàquets cherry, crostons i parmesà

13,50€

Amanida de quinoa
Crema d’alvocat, pebrot, ceba tendra, tomàquet, brots tendres
i vinagreta de mostassa

14,50€

Club Sandwich
Pa de cereals, pit de pollastre a la brasa, bacó, mesclum i maionesa

15,50€

Selecció del xef
Tàrtar de vedella de Girona

23,00€

Hamburguesa de vedella de Girona
Pa de brioix, tomàquet, ruca, pebrot escalivat, formatge Neu del Cadí
i maionesa de mostassa

18,50€

Canelons d’ànec amb foie
Crema de parmesà i oli de tòfona

17,50€

Postres
Crema catalana cremada amb carquinyoli

7,00€

Amanida de fruites de temporada

7,00€

Pastís de poma tebi amb crema de toffee i gelat de vainilla

7,00€

Brownie de xocolata amb gelat de vainilla

7,00€

Assortiment de gelats i sorbets
Vainilla, xocolata, cookies i llimona, maduixa,
gerd, mango i fruita de la passió

6,50€

Menú infantil
Penne a la bolognese o a la carbonara

12,00€

Croquetes de pollastre

8,00€

Fingers de pollastre

8,00€

Peix del dia amb verdura saltada

16,50€

Escalopa de vedella arrebossada amb patates fregides

12,50€

Postres
6,50€

Fruita de temporada
Brownie de xocolata amb gelat de vainilla

7,00€

Selecció de gelats i sorbets
Gelats: xocolata, vainilla, vainilla amb cookies o coco
Sorbets: llimona, gerd, maduixa, fruita de la passió o mango

6,50€

· NOMÉS SERVEI TAKE-AWAY ·

Entrants i plats principals
Amanida Cèsar

8,50€

Sopa/crema del dia

7,50€

Verdures al vapor

4,50€

Spaghetti a la carbonara

8,50€

Penne a la bolonyesa

8,50€

Truita de patates

7,50€

Croquetes del dia

8,00€

Caneló de carn rostida

12,50€

Peix del dia al forn amb patates i ceba

16,50€

Vedella amb bolets

18,50€

Mandonguilles amb sèpia

18,50€

Postres
Amanida de fruita

5,50€

Pastís Sacher de xocolata i gerds

6,00€

Pastís de pastanaga amb crema de formatge

6,00€

Pastisset de pasta de full amb crema i fruits secs

6,00€

Si necessita més informació sobre els al·lèrgens de la carta, si us plau, contacti amb un membre de l’equip.
IVA inclòs

Opció saludable

Opció vegetariana

