TÒFONA BLANCA DE PIEMONTE
Sopa de tòfona blanca
Bolet de Castanyer a la crema de foie i tòfona blanca
Rissotto amb tòfona blanca (Mínim 2 persones i 20 minuts)
Ous al “Ojo de bou” amb tòfona blancaº
Cremós de coliflor i ou “Poché” amb tòfona blanca
Gnocchi a la crema de foie i tòfona blanca
“Roast Beef” amb tòfona blanca i puré de patata

22,00 *
19,00
20,00
12,00
17,00
18,00
22,00

La tòfona blanca es factura per grams segons consum: 1 GRAM

16,50

ENTRANTS
Favetes Baby amb calamarcets de platja
Amanida de tomàquet Raff i ventresca de bonítol
Assortit de bolets amb botifarra esparracada
Caneló tradicional al graten (Unitat)
Escarchofes “a la Navarra” amb pernil ibèric
Pèsols de llàgrima a la francesa amb botifarra negra
Cigrons estofats amb xoriço i espinacs

22,00
16,00
20,00
7,00
18,00
29,70
16,00

PEIXOS i MARISCS
Morro de bacallà a la llauna amb mongetes de Sta. Pau
Carpaccio de tonyina i fulles de mar
Turbot salvatge a l’estil Santurce, patates “Primor” i verduretes
Escamarlà del Mediterrani a la planxa “King Size” (Unitat)
Suquet d’escorpora amb patates
Gamba de Roses a la sal (Unitat)
Tartar d’Orada “Casa Gatell”
Tonyina de l’Ametlla a la brasa, coulis de tomàquet dolç
Xipirons saltejats

26,00
32,00
33,00
20,00
30,00
14,00
32,00
32,00
23,00

CARNS
Espatlleta de cabrit al forn amb cebetes de Figueres
Cervells de xai “beurre noire” amb tàperes
Peus de porc farcit amb fetge d’ànec i botifarra
Fricandó amb carxofes
Steack Tàrtar d’ Angus, mantega fumada
Entrecôtte de Nebraska a la graella
Tripes de vedella Ca l’Isidre amb xoriço i cigrons
Melós de vedella amb puré de patata
Tagliatta de “Angus” i herbes mediterrànees

36,00
18,00 *
24,00
19,00
28,00
43,00
19,00 *
23,00
29,00

POSTRES
Tarta Tatin, núvol de nata
Coulant de xocolata (1/2 ració 8€)
Tòfones de xocolata (70%)
Profiterol cruixent de festuc i gerds
“Torrija” caramelitzada amb gelat de romaní
“Lemon Pie”

8,00
12,00
7,00
8,00
10,00
8,00

Selecció de pans artesans, 1,00
El nostre horari de menjador es de 13’00h a 17,00h, de Dimarts a Diumenge, i de 20’30h a 24h,
Divendres i Dissabte a les nits, agraïm la seva comprensió.
•* Preguem ens indiqui si pateix alguna al.lèrgia per oferir-li l’assessorament adequat.

