Xef Jordi Anglí

És

CAT

un plaer tornar- te a veure. Estem aquí gràcies a tu.
Anem a gaudir dels nous temps.

Cosetes per picar
Coca de vidre amb tomàquet de penjar i oli verge 3,95 €
Anxoves del Cantàbric amanides 18,20 €
Pernil ibèric de gla tallat a mà 26,30 €
Bunyols de bacallà amb salsa romesco 17,80 €
Croquetes de pernil ibèric de gla 12,80 €
Cloïsses a la planxa amb llimona 21,30 €
Bunyolets de formatge manxec 12,80 €

Entrants
Amanida Cèsar amb pollastre de pagès a baixa temperatura 17,50 €
Terrina de foie amb torradetes de fruits secs i gelatina de vi dolç 19,80 €
Carpaccio de vedella ecològica amb pinyons, vi dolç i gelat de foie 20,40 €
Tàrtar de tonyina amanit amb soja i salsa d’ostres 24,80 €
Rigatoni amb tomàquet, formatge ricota i alfàbrega 13,90 €
Pop a la graella amb patates confitades i allioli de pebre vermell 21,90 €
Canelons de tres carns rostides amb beixamel i gratinats amb parmesà 16,50 €

A mb Arr ò s del Delta
Paella de peix i marisc 29,60 €
Paella de verdures de temporada 19,45 €
Arròs caldós de llamàntol 34,90 €
Rossejat de fideus amb sípia i gambes 22,50 €
Paella mixta 23,80 €

Servei de pa (per persona) 2,10€
Avisi al seu cambrer si vol que no sigui servit

Sug ger è ncies de Jordi Ang l í
Caneló de vedella i foie amb trufa i crema de formatge
Filet de vedella ecològica amb pebrots de Padrón

25,80 €

31,50 €

Rapet de Roses al forn amb patates i sofregit d’alls i bitxo 33,20 €

Peix i marisc
Rap a la planxa amb verdures saltades 29,75 €
Turbot amb ceba tendra, alls tendres, olives, tomàquet i bitxo 29,80 €
Tonyina vermella a la planxa amb verdures, salsa de mel i soja amb sèsam 29,50 €
Bacallà amb ceba agredolça, salsa de tinta i pesto 26,30 €
Cassoleta de rap a la marinera amb cloïsses 29,90 €
Llobarro o Orada (al forn, a la sal o Donosti) amb verduretes saltades (2 persones) p.s.m

Carns, brasa i forn
Espatlla de xai a baixa temperatura amb patata, ceba i tomàquet 31,50 €
Filet de vedella amb crema d’estragó i gratin de patata 29,90 €
Filet de vedella a la sal amb pebrots de Padrón 28,70 €
Melós de vedella sobre puré de patata a la mantega, salsa de vi i xips de verdures 24,50 €
Hamburguesa de vedella ecològica amb patates amanides 16,90 €
Steak tartare de vedella 26,30 €
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DISPOSEM DE PA SENSE GLUTEN
Les nostres instal·lacions no estan lliures de gluten, però hi ha plats que els podem fer amb les mínimes traces possibles. Consulti-ho al realitzar la seva comanda.
Disposem de les fitxes d'al·lèrgens de tots els plats per a consultar.
Tots els productes crus o semi-crus es serveixen en cumpliment del RD 1420/2006
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