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Primers
Albergínies farcides de carn gratinades

28,50 € Qg.

Amanida alemanya (patata, cogombret,
frankfurt i salsa de mostassa)
Amanida de daus de tomàquet amb
formatge fresc a l´orenga (vegetarià)
Amanida russa a l´estil tradicional

18,30 € Qg.

Amanida tèbia de favetes i llagostins amb
vinagreta d´herbes
Arròs de llagostins a l´estil de Brusi

48,30 € Qg.

Lluç a la donosti amb allets i bitxo

10,45 € Rac.

Rap a la planxa

69,80 € Qg.

Salmó al forn amb patates, tomàquet i ceba

10,95 € Rac.

Sípia estofada amb pèsols

34,00 € Qg.

18,30 € Qg.

Carns

15,80 € Qg.

Botifarra esparracada al vi negre amb
bolets
Conill amb bolets i cebetes

6,40 € Rac.
28,50 € Qg.

24,80 € Qg.

Cuixa de pollastre al forn amb patates

Arròs de picantó amb verdures i hortalisses

18,30 € Qg.

Fricandó de vedella amb bolets

34,00 € Qg.

Arròs xinès a l´estil cantonès

18,30 € Qg.

Llamineres a la mostassa antiga Pommery

34,00 € Qg.

Canelons casolans

6,60 €

Canelons de rap

7,50 €

Crema de pessols a la menta fresca

12,80 €

Croquetes de pernil ibèric

1,00 €

Croquetes de pollastre

1,00 €

Rac. Mandonguilles guisades a l´estil tradicional
Rac. Mini tournedós de vedella amb salsa a la
mostassa
Qg.
Pollastre al curry amb verdures
Uni.
Pollastre rostit al forn
Uni.
Roast-beef
Qg.
Rodó de vedella amb cebetes i xampinyons

Espinacs amb crema suau de beixamel
(vegetarià)
Fideuà de peix i marisc (allioli suau a part)

18,30 €

Gaspatxo andalús (vegetarià)

12,80 € Qg.

Juliana de mongetes tendres amb
ventresca de i nous
Macarrons a la bolonyesa

28,50 € Qg.

Menestra de verdures saltejades amb pernil
Mosaic de llacets (pasta) amb tomàquet,
tonyina i hortalisses
Pappardelle al pesto amb salmó i encenalls
de parmesà
Pebrots del piquillo farcits amb brandada
Tallarins amb gambes i verduretes a l´estil
Thai
Vichyssoise (vegetarià)

21,30 € Qg.

5,00 € Rac.

28,50 € Qg.
16,65 € Rac.
24,80 € Qg.
12,80 € Uni.
64,50 € Qg.
34,00 € Qg.

Guarnicions
Albergínies arrebossades

28,50 € Qg.

Cebetes

21,30 € Qg.

15,80 € Qg.

Patates fregides

15,80 € Qg.

21,30 € Qg.

Xampinyons

24,80 € Qg.

21,30 € Qg.

Postres

24,80 € Qg.

Flam casolà d´ou

2,25 € Uni.

Poma al forn a l´estil de Tudela

2,70 € Rac.

8,50 € Rac.
7,50 € Rac.
12,80 € Qg.

Peix
Bacallà a la llauna (allets i pimentó de La
Vera)
Broqueta de rap i llagostins

64,50 € Qg.

Calamars a l´andalusa

59,30 € Qg.

Gran caneló de peix i marisc amb beixamel
de gambes

10,90 € Rac.

20,90 € Rac.

