Menú Especial.

Per començar....

*Amanida de formatge de cabra, fruits secs i vinagreta de mel amb mango.
*Amanida tèbia de “ Mar i bosc” amb sípia , bolets i ceba confitada.
*Saltejat de favetes baby amb xipirons, botifarra negre i alls tendres .
*Pop de muntanya a la gallega ( orella de porc)
*Crema de carbassa amb ravioli de peu de porc .
*Assortit de verdures a la brasa amb cassoleta de romesco.
*Raviolis gegants fets nostres de confit d’ànec, poma, foie i reducció de fruits vermells.
*Fideua de peix i marisc amb all i oli.
*Canelons de rostit amb salsa de ceps.
*Parpadelle amb cremós de formatge.
*Pèsols negres de Montclar, saltejats amb botifarra esparracada ,cansalada
i un toc d’all i oli suau d’alls tendres.
*Pica- Pica de 7 tapes. ( taula completa )
*Coca de Folgueroles amb pernil ibèric. Sup. 6€
*Cargols a la llauna amb les nostres picades 6€

Continuem amb un segon plat...
*Bacallà gratinat amb all i oli de poma i fons de patata i tomàquet.
*Cueta de rap a la marinera amb gambes i musclos .
*Gambes cuites a la planxa acompanyades amb calamarcets.
*Tonyina fresca a la brasa amb romesco , soja i sèsam .
*Variat de peix a la planxa. (luç, sípia, llenguado, gambes, escamarlans i navalles)
Sup.10€
*Secret de porc ibèric a la brasa amb textures de moniato.
*Xai del Lluçanès a la brasa amb patates rosses.
*Melós de vedella cuit a baixa temperatura amb salsa bolets.
*Magret d'ànec dels “5 aglans“ amb salsa de ratafia i castanyes
*Peu de porc a la brasa amb la seva picada d’ametlla i carxofes .
*Cua de bou guisada el vi vell amb blat de moro escairat.
*Costella de Bou a la brasa cuita a la calma i patata al caliu amb
maonesa de cibulet Sup. 5€
*Entrecot de vedella del berguedà a la brasa (400 grams aprox.) Sup. 6€
*Filet de vedella a la brasa amb tatin de ceba o al gust. Sup. 12€
*Racció de Coca de Folgueroles amb tomàquet. 2,5€
NOTA: Menú infantil i al·lèrgies demanar als cambrers .“Els menús no es poden compartir “

Postres, pa i aigua ( Preu: 23,95€ iva inclòs)

