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Llistat de Plats
A Brusi seleccionem, comprem i cuinem a diari els ingredients més frescos per a vosté.
Els nostres plats, de clara inspiració mediterrània, s'adeqüen a cada estació.
Disposem de plats per a vegetarians i celíacs.

Entrants
Tartar de dos salmons
Timbal de verdures a la planxa amb formatge de
cabra gratinat (vegetarià)
Sopa freda de tomàquet a l´alfàbrega (vegetarià)
Amanida d´alvocat amb fumats i anxoves de
l´Escala (vinagreta d´anet)
Amanida de quinoa amb alvocat, papaia, cherry i
nous (vinagreta de mel i mostassa) (vegetarià)
Amanida tèbia de favetes baby amb llagostins
(vinagreta de fines herbes)
Burrata al pesto amb ruca, pinyons, tomàquet sec i
alfàbrega (vegetarià)
Arròs de llagostins a l´estil de Brusi
Arròs de muntanya amb botifarra del perol i bolets
de temporada
Panserotti (pasta de funghi porcini) amb salsa de
ceps vegetarià)
Tortellone d´espinacs i ricotta amb salsa de nous
(vegetarià)

10,20 € Rac.
7,95 € Rac.
4,25 € Rac.
10,25 € Rac.
8,50 € Rac.
14,50 € Rac.
9,80 € Rac.
7,50 € Rac.
6,40 € Rac.
7,50 € Rac.
6,40 € Rac.

Peixos
Bacallà a la llauna (allets i pimentó de La Vera)
Calamarcets farcits segons la recepta de l´àvia
Filets de llenguado farcits amb salsa cremosa de
marisc
Gran caneló de rap i bolets amb beixamel de foie
Rap a la marinera amb llagostins
Suprema de déntol al forn
Suprema de salmó amb salsa de vieires
Turbot al txacolí amb espàrrecs verds

15,80 € Rac.
10,20 € Rac.
18,50 € Rac.
11,25
22,90
24,00
13,10
14,90

€
€
€
€
€

Rac.
Rac.
Rac.
Rac.
Rac.

Carns
Carré de xai amb crosta d´herbes i patates palla
Confit d´ànec a la taronja amb puré de moniato
Espatlleta de cabrit al forn

14,80 € Rac.
8,50 € Rac.
26,50 € Rac.

Fricandó de vedella amb moixernons
Galtes d´ibèric farcides de foie i botifarra negra
Medallons de filet de garrí amb salsa de Jabugo
Medallons de filet de vedella amb salsa de cabrales
Perdiu estofada amb patatetes i pastanagues
Wok de pollastre i verduretes a l´estil Thai

10,20
8,50
9,25
19,50
16,75
7,50

€
€
€
€
€
€

Rac.
Rac.
Rac.
Rac.
Rac.
Rac.

3,25
4,75
5,70
3,75
4,65

€
€
€
€
€

Rac.
Rac.
Rac.
Rac.
Rac.

Postres
Arròs amb llet i branqueta de canyella
Crema catalana
Milfulls caramel·litzat amb crema i fruits vermells
Pastís de formatge New York
Rebosteria i pastes de full

Alguns d'aquests preus poden tenir modificacions segons el mercat (per exemple, els
peixos).
Preparem per encàrrec amanides individuals, carns i peixos a la planxa.
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