Aperitiu de la casa
ELS NOSTRES PRIMERS
Nuestros primeros
Sopa de pescadors de Vilanova
Sopa de pescadores de Vilanova
Amanida de carxofes i gambes amb suau de romesco amb un toc picant
Ensalada de alcachofas y gambas con suave de romesco con un toque picante
Carbassons farcits gratinats amb formatge de pastor
Calabacines rellenos gratinados con queso de pastor
Raviolis de bacallà amb crema de calçots
Raviolis de bacalao con crema de calçots

ELS NOSTRES SEGONS
Nuestros segundos
Bacallà amb nyoquis de patata violeta, suquet mariner i llagostins
Bacalao con ñoquis de patata violeta, “suquet” marinero y langostinos
Lluç amb alls tendres i pèsols
Merluza con ajos tiernos y guisantes
Maseter de porc ral amb gelatina de merlot, tubercles i bolets
“Meseter” de cerdo con gelatina de merlot, tubérculos y setas
Cuixa d’ànec confitada, cítrics i verdures de primavera
Muslo de pato confitado, cítricos y verduras de primavera
Entrecot de vedella amb verdures ecològiques de Sant Benet (Supl. 3€)
Entrecot de ternera con verduras ecológicas de Sant Benet

Copa vi rosat La Rosa 3,50 €

Copa La Rosa 2,35 €
OPCIÓ VEGANA
Opción vegana
Amanida d’enciams amb empedrat vegetal de cigronets
Ensalada de lechugas con empedrado vegetal de garbanzos
Brotxeta de
amb carxofas confitades i bolets amb oli de romaní
Brocheta de heura con alcachofas confitadas y setas con aceite de romero

LES NOSTRES POSTRES
Nuestros postres
Flam de mató
Flan de requesón
Cremós de xocolata i caramel
Cremoso de chocolate y caramelo
Gelat de iogurt amb fruits vermells
Helado de yogur con frutos rojos
Copeta de pinya i maduixes
Copita de piña y fresas

Pa, aigua i copa de vi
Pan, agua y copa de vino

27 €
IVA inclòs
Informació segons marca la nova Llei d'Informació Alimentària, recollida en el Reglament Europeu 1169/2011
Información según marca la nueva Ley de Información Alimentaria, recogida en el Reglamento Europeo 1169/2011

