
MENÚ
CAP DE 
SETMANA

21/05/23

27,95€
PA, BEGUDA I 

POSTRES

SEGONS PLATS
SEGUNDOS PLATOS

PRIMERS PLATS
PRIMEROS PLATOS

Arròs de llamàntol (supl.3,95€)
Arroz de bogavante (supl.3,95€)

Amanida d'alvocat, formatge fresc i fruits secs
Ensalada de aguacate, queso fresco y frutos secos

Tàrtar de bacallà amb cítrics i mango
Tártaro de bacalao con cítricos y mango

Salmorejo amb cruixent de pernil i ou dur
Salmorejo con crujiente de jamón y huevo duro

Gambes amb a l'allet amb piquillos
Gambas al ajillo con piquillos 

Ous potxé amb pernil de gla i llit de panadera 
Huevos poché con jamón de bellota y lecho de panadera 

Entrecot de vedella a la graella amb guarnició
Entrecot de ternera a la parrilla  con guarnición

Llibret de llom farcit de formatge gorgonzola i 
pernil ibèric
Librito de lomo relleno de queso gorgonzola y jamón ibérico

Morro de bacallà confitat a baixa temperatura 
a la crema de romesco i piquillos
Morro de bacalao confitado a baja temperatura a la crema de 
romesco y piquillos

Pollastre mar i muntanya amb llagostins
Pollo mar y montaña con langostinos

Espàrrecs amb salmó fumat casolà
Espárragos con salmón ahumado casero

Xai al forn estil segovià
Cordero al horno estilo segoviano

Graellada de salmó i corball amb amanida 
vegetal
Parrillada de salmón y corvina con ensalada vegetal

Wok de sípia i calamar amb verduretes, 
gingebre i soja
Wok de sepia y calamar con verduritas, jengibre y soja

Tatín de escalivada con rulo de cabra y olivada
Tatín d'escalivada amb rulo de cabra i olivada

Pluma ibèrica a la crema de roquefort
Pluma ibérica a la crema de roquefort

Canelones Rossini estilo Laietà
Canelons Rossini estil Laietà

Carpaccio de vedella amb parmesà, ruca i 
vinagreta de mostassa antiga
Carpaccio de ternera con parmesano, rúcula y vinagreta de 
mostaza antigua

Dorada al horno con su picada
Orada al forn amb la seva picada


