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
Tomàquet de temporada amb ventresca de tonyina i ruca
Tomate de temporada con ventresca de atún y rúcula
Croquetes de bolets i de carn d'olla (1 de cada)
Croquetas de setas y de cocido (1 de cada)
Graellada de verdures amb salsa romesco
Parrillada de verdura con salsa Romesco
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
Fideua de verdures
Fideua de verduras
Arròs negre de calamar i gamba
Arroz negro de calamar y gamba
Arròs mar i muntanya amb calamar, botifarra de Perol, escamarlà, bolets i musclos
Arroz mar y montaña con calamar, butifarra de Perol, cigala, setas y mejillones
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 (A ELEGIR)
Pastís casolà del dia (preguntar al nostre personal)
Pastel casero del dia (preguntar a nuestro personal)
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla pequen
Coulant de chocolate con helado de vainilla pecan
Pinya natural amb crema catalana
Piña natural con crema catalana
Sorbet de mandarina amb brunesa de kiwi
Sorbete de mandarina con brunoise de kiwi

30
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.

CARTA DE SUGGERIMENTS
CARTA DE SUGERENCIAS

Pa de vidre amb tomàquet 3€
Pan de cristal con tomate 3 €

Pernil ibèric amb pa de vidre, tomàquet i oli d’oliva verge extra
Jamón ibérico en pan de cristal con tomate y aceite de oliva virgen extra
22
Amanida amb bacallà fumat, cogombre, sorbet de pebrot i vinagreta d'olivada
Ensalada con bacalao ahumado, pepino, sorbete de pimiento y vinagreta de olivada
14
Tomàquet KM0, formatge burrata, maduixa, nous i reducció de Pedro Ximénez
Tomate KM0, queso Burrata, fresa, nueces y reducción de Pedro Ximénez
10
Tàrtar de tonyina, alvocat, meló, caviar mújol i cítrics
Tartar de atún, aguacate, melón, caviar mújol y cítricos
16
Pasta panciotti farcida d'espàrrecs i mascarpone amb salsa de formatge Idiazábal
Pasta panciotti rellena de espárragos y mascarpone con salsa de queso Idiazábal
14
Caneló de foie i bolets amb sala cremosa de tòfona
Canelón de foie y setas con sala cremosa de trufa
15

Entrecot de vedella de Girona a la brasa amb patata farcida
de ceba i foie acompanyat de salsa de ceps
Entrecot de ternera de Girona a la brasa con patata rellena de cebolla y foie
acompañado de salsa de boletus
22
Secret ibèric amb poma a la brasa, agredolç de codonyat, ruca i fruits secs
Secreto ibérico con manzana a la brasa, agridulce de membrillo,
rúcula y frutos secos
20

La tradicional paella de marisc
Varietat Bomba, Illa de Riu Delta de l'Ebre

La tradicional paella de marisco
Variedad Bomba, Illa de Riu Delta del Ebro

21
Arròs mar i muntanya amb calamar, botifarra de Perol, escamarlà, bolets i musclos
Varietat Bomba, Illa de Riu Delta de l'Ebre

Arroz mar y montaña con calamar, butifarra de Perol, cigala, setas y mejillones
Variedad Bomba, Illa de Riu Delta del Ebro

21
Arròs caldós de llamàntol (mínim 2 persones, preu per persona)
Varietat Bomba, Illa de Riu Delta de l'Ebre

Arroz caldoso de bogavante (mínimo 2 personas, precio por persona)
Variedad Bomba, Illa de Riu Delta del Ebro

26

Llenguado a la meunière d'ametlles i llimona acompanyat d'espàrrecs de marge
Lenguado a la meunière de almendras y limón acompañado de espárragos trigueros
26
Pop a la brasa i trinxat de patata amb ceba i pebre vermell de la Vera
Pulpo a la brasa y trinxat de patata con cebolla y pimentón de la Vera
19
Peix del día (preguntar al nostre personal)
Pescado del día (preguntar a nuestro personal)
S.M.
Les postres del dia (preguntar al nostre personal)
Postres caseros (preguntar a nuestro personal)
7
Mousse de xocolata, crumble d'avellanes i coulis de fruits vermells
Mousse de chocolate, crumble de avellanas y coulis de frutos rojos
7
El clàssic tiramisú
El clásico tiramisú
7
Pannacotta de maracuià
Pannacotta de maracuya
7

