PER PICAR
Coca de Folgueroles amb tomàquet
Anxova del Cantàbric
Croqueta de pernil d'aglà
Seitó marinat
Flor de carbassó en tempura amb burrata i sobrassada

1,00 €
5,20 €
3,00 €
3,00 €
5,50 €

ENTRANTS
El deliciós Gaspatxo de Ca l'Isidre
Amanida de tomàquets, ventresca de bonítol
Raviolis de llagostins en infusió de crustacis
Esqueixada de bacallà
Albergínia dolça, vel ibèric i praliné d'avellana
Tartar de gamba vermella, maionesa de planctón
Caneló de bou de mar i caviar al Xerès
Rossinyols amb ou "Poché" i pernil d'aglà

17,00 €
16,00 €
20,00 €
18,00 €
16,00 €
29,00 €
33,00 €
21,00 €

PEIX I MARISC
Arròs caldós a la marinera (Mínim 2 persones i 20 minuts)
Tonyina de l'Ametlla a la brasa, coulis de tomàquet dolç
Espardenyes de Blanes
Morro de bacallà amb samfaina
Turbot salvatge a l'estil Santurce amb verduretes
Suquet de rap amb patates
Gamba de Roses a la sal (Unitat Gran)
Gamba de Roses a la sal (Unitat Petita)
Calamarcets satejats amb ou fregit

24,00 €
33,00 €
55,00 €
25,00 €
35,00 €
32,00 €
11,00 €
6,00 €
19,00 €

CARNS
Cervells de xai "beurre noire" amb tàperes
Tripes de vedella Ca l'Isidre amb xoriço i cigrons
Steack Tartar d'"Angus"
Tagliatta a les herbes mediterrànees
Espatlleta de Cabrit al forn amb cebetes de Figueres
Entrecôtte de Nebraska amb piparres
"Ragout" de mandonguilles amb albergínia
Carrée de xai, cremós de remolatxes i "celery"

18,00 €
19,00 €
26,00 €
31,00 €
36,00 €
45,00 €
19,00 €
28,00 €

POSTRES
"Coulant" de xocolata
"Torrija" caramelitzada amb gelat de romaní
"Lemon Pie"
Prèssec de vinya amb vainilla i gelat de Mª Lluisa
Gelat de llet de coco amb toffee
Amanida de fruits exòtics, gelat de mango - passió
Selecció de pans artesans
10% i.v.a. Inclòs
Les 1/2 racions tenen un increment del 20%.

El nostre horari de menjador es de 13'30 h a 17'00 h, i de 20'00 h a 24'00 h, Dilluns a Divendres,
agraïm la seva comprensió.
Preguem ens indiqui si pateix alguna al.lèrgia per oferir-li l'assessorament adequat.

12,00 €
9,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
9,00 €
1,00 €

