
 CARTA CARTA CARTA
APERITIUS
Pa amb tomàquet                                                                     3,00 E
Cecina de León                                                                                  10,00 E
Croqueta de pernil                                                                              2,20 E
Pernil ibèric “Juan Manuel”(50gr)                                                        16,00 E
Llom ibèric                                                                                       12,00 E
Duo de Formatges (vaca i ovella)                                                         10,00 E
Anxova del cantábric “00”(u.)                                                              2,50 E

Amanida de l’hort amb poma i herbes                                                    7,00 E
Crema de carbassa amb bolets i pernil                                                  8,00 E
Endívia, pera, cecina, mostassa i galeta de parmesà                                 8,50 E
Porro confitat amb maionesa fumada, ou dur i anxova                               9,00 E
Albergínia fregida amb maionesa de mel i sèsam                                      7,00 E
Coca amb sardina fumada, xampinyó, tomàquet i alvocat                          10,00 E
Tarta tatin de ceba amb crema de gouda, cansalada ibèrica fumada, pepinillo  i
suc de rostit  trufat                                                                           10,00 E
Canelons d’ànec                                                                                13,50 E
Truita de foie i escarola                                                                     13,00 E
Carpaccio de  gamba amb maionesa de xampinyó, raifort i anet                 14,50 E
Lasanya de peus de porc i trompetes de la mort gratinada                        14,50 E
Arròs de gambes                                                                               18,00 E
Pop amb sobrassada i “pico de gallo“                                                  16,00 E
Kokotxes de lluç a la romana amb cabdells i salsa tàrtara                        17,00 E
Verat a la planxa amb puré de patata i escabetx                                     16,00 E
Calamar farcit de gambes i porc                                                           16,75 E
Churrasco amb pebrots del Padró i salsa de mostassa i estragó                17,00 E
Steak tartar de vaca gallega «Luismi» amb patates fregides                      17,50 E
Mandonguilles de pollastre trufades amb bolets                                    16,50 E



SEGONA PANERA DE PA 0,75 ESEGONA PANERA DE PA 0,75 ESEGONA PANERA DE PA 0,75 E

POSTRESPOSTRESPOSTRES
Lemon pie embat                                                                                 6,00 E
Creme brulée de fruita de la passió amb faba Tonka i llima                       6,00 E
Pa de pessic de xocolata calent amb avellana, vainilla, pecanes i toffee     8,50 E
Cheese cake amb fruits vermells i streusel                                             6,00 E
Trufes                                                                                               6,00 E
“Torrija“de brioix amb poma                                                                8,50 E
Sopa d’alfàbrega amb coco,llima i gingebre                                             6,00 E
Duo de formatges (vaca i ovella)                                                         10,00 E


