
MENÚ TAPES I ARROSSOS A LA BRASA 
MENÚ TAPAS Y ARROCES A LA BRASA 

 

  TAPES PER COMPARTIR· TAPAS PARA COMPARTIR  
Torrades de pernil ibèric i formatge manxec amb pa de vidre i tomàquet 
Tostadas de jamón ibérico y queso manchego con pan de cristal y tomate 

Escalivada al forn de carbó amb anxova 
Escalibada al horno de carbón con anchoa 

Croquetes de bolets i de carn d'olla (1 de cada) 
Croquetas de setas y de cocido (1 de cada) 

Got de cremós de porros trufat, ou escumat i brandada de bacallà 
Vasito de cremoso de puerros trufado, huevo escalfado y brandada de bacalao 

 ARROSSOS A LA BRASA (BOMBA, ILLA DE RIU DELTA DE L’EBRE) A ESCOLLIR  
 ARROCES A LA BRASA (BOMBA, ILLA DE RIU DELTA DEL EBRO) A ESCOGER  

La tradicional paella de marisc 
La tradicional paella de marisco 

 
Arròs negre amb escamarlan 

 Arroz negro con cigala 
 

Arròs melós de carxofa, calamar i gamba 
Arroz meloso de alcachofa, calamar y gamba 

 
Fideuà de secret ibèric amb bolets i all tendre 
Fideuá de secreto ibérico con setas y ajo tierno 

 
Arròs de verdures del Parc Agrari del Prat 
Arroz de verduras del Parc Agrari del Prat 

 
Arròs de pop gallec, carbassa, botifarra del Perol i ceps (supl. 3€) 

Arroz de pulpo gallego, calabaza, butifarra de Perol y boletus (supl.3€) 
 

Arròs caldós de llamàntol (cada 2 persones, supl.6€/persona) 
Arroz caldoso de bogavante (cada 2 personas, supl.6€/persona) 

 

  LES POSTRES (A ESCOLLIR) · POSTRES (AELEGIR)  
Rostes de Santa Teresa amb gelat de xocolata gianduia i avellanes 

Torrijas con helado de chocolate gianduja y avellanas  
 

Pinya natural amb crema catalana 
 Piña natural con crema catalana 

 
 Sorbet de mandarina amb fruita fresca en almívar de menta 
Sorbete de mandarina con fruta fresca en almíbar de menta 

 

32 
 

Tots els nostres preus son en euros i IVA inclòs. 
Aquest establiment coneix i aplica les obligacions del Reial Decret sobre la protecció contra els anisakis. 

Disposem de cartes amb informació en matèria d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Demaneu més informació al nostre personal. 
Todos nuestros precios son en euros e IVA incluido 

Este establecimiento conoce y aplica las obligaciones del Real Decreto sobre la protección contra los anisakis. 
Disponemos de cartas con información en materia de alergias e intolerancia alimenticias. Soliciten información a nuestro personal. 


