CARTA DE CAP DE SETMANA

MENÚ DEGUSTACIÓ
Les nostres braves al forn
Taula de formatges afinats
Coca d’escalivada amb olivada de
Kalamata i anxoves “El Xillu”
Coca amb salmó fumat Carpier,
formatge fresc i oli de vainilla
Calamar amb vinagreta de tinta, all i
julivert
Pluma ibérica d’aglà
POSTRES
Cremós de xocolata explosiu

PER PICAR
Olives farcides d’anxova “El Xillu”
2,50€
Anxoves “El Xillu” (5u.)
6,50€
Coca de Folgueroles® amb
tomàquet de penjar i oli d’oliva
verge extra
2,50€
PER COMENÇAR
Amanida de mozzarella de Búfala
amb ventresca de tonyina
tomàquet i oli d’alfàbrega
11,50€

POSTRES FETS PER NOSALTRES
Coca amb espàrrecs verds amb
pesto, formatge parmesà i
reducció de vinagre
10,50€
*Tots els embotits i formatges van
acompanyats de la nostra coca
PER CONTINUAR EN EL NOSTRE
FORN BRASA JOSPER
Pluma ibèrica d’aglà amb la seva
guarnició
17,50€
Ous de Calaf al plat amb espatlla
ibérica i sofregit
12,50€

Albergínia amb miso i salsa Teriyaki
8,50€

Pop amb mojo vermell
18€

MARIDATGE RECOMANAT

Espatlla ibèrica 100% d’aglà D.O.
Los Pedroches
18€

Calamar amb vinagreta de tinta, all i
julivert
13€ (250gr) ⁄ 25€ (500gr)

Muscat Giró del Gorner Penedès
Ampolla 15€ Copa 3,50€

Selecció d’embotits amb IGP
11€

Criança Giró del Gorner Penedès
Ampolla 16,30€ Copa 3,80€

Taula de formatges afinats
14€

Mitjana de vaca madurada (aprox.
650gr.)
5,5€/100gr.

29,50€/Persona
Pa de coca i aigua inclòs
*Només disponible per a taules
completes.

Coca d’escalivada amb olivada de
Kalamata i anxoves “El Xillu”
11€
Coca amb llom de tonyina curat
amb tomàquet i salsa oriental
13€
Coca amb salmó fumat Carpier,
formatge fresc i oli de vainilla
14,50€

Botifarra de Vic amb mongetes del
ganxet
11€
Picantó adobat amb patates al forn
12,50€

Cremós de xocolata explosiu
4,80€
Cheescake lleuger amb puré de
gerds i fruits vermells
4,80€
Escuma de iogurt d’ovella ecològic
amb mango
4,80€
Fruita aromatitzada
4,80€
Els nostres gelats artesans Angelo
4,80€

