ENTRANTS FREDS
Micuit de fetge d’ànec amb contrastos dolços, amanida i torrades
Anxoves de l’Escala
Amanida de pebrots escalivats i ventresca de tonyina
Amanida de formatge de cabra, poma, fruits secs i reducció de Modena
Amanida verda “El Pou del Call”
Amanida de bolets confitats i pernil

11,00€
10,30€
9,75€
8,75€
6,50€
9,75€

ENTRANTS CALENTS
Sopa de ceba, ou pochee i torrada amb formatge gratinat
Musclos al vapor o a la marinera
Ous estrellats amb patates, alls i botifarra negra
Espàrrecs verds amb bacó a la brasa i salsa romesco
Croquetes artesanes de bacallà
Flam de carbassa amb salsa de formatge de cabra

7,90€
8,50€
9,50€
8,50€
7,75€
8,50€

PLATILLOS
Fricandó de vedella amb bolets
Galta de porc rostida tradicional
Pollastre de corral amb sípia, escamarlans i cargols
Confit de cuixa d’ànec amb textures de poma i reducció de garnatxa
Espatlla de xai al forn amb mel i romaní
Conill confitat amb compota de poma
Peus de porc gratinats amb mousselina suau d’all

12,50€
10,75€
12,50€
11,50€
14,50€
10,75€
10,50€

CARNS A LA BRASA
Totes les carns a la brasa es serveixen amb guarnició i joc de dues salses (allioli i
romesco)
Magret d’ànec
Xai
Botifarra de sal i pebre
Secret de porc ibèrico marinat
Entrecot de vedella de Girona
Filet de bou
Brotxeta de pollastre especiada

12,50€
12,50€
8,50€
10,75€
13,50€
16,00€
8,90€

PEIXOS
Llenguado a la planxa
Suprema de lluç amb vinagreta de verdures y bolets
Llom de bacallà amb alls confitats i gambes
Sípia a la planxa amb vinagreta de ceba i pernil
Suprema de salmó fresc amb mantega a les fines herbes

16,00€
12,75€
12,50€
12,00€
11,75€

ARROCES Y PASTAS
Arròs amb costelles de porc, saltxixa y boletus (mín. 2 per.)
Arròs negre amb marisc (mín. 2 per.)
Paella d’arròs marinera (mín. 2 per.)
Fideuà amb llagostins i sípia amb salsa allioli (mín. 2 per.)
Raviolis de carn amb salsa cremosa de bolets
Canelons de carn de rostit (3 unitats)
Canelons d’espinacs amb beixamel gratinats (3 unitats)

12,50€/p.p.
12,50€/p.p.
12,50€/p.p.
12,90€/p.p.
7,75€
7,75€
7,75€

