Desde 1970
PEUS de porc estofats amb naps i mongetes del Ganxet
CUA de bou amb escalonies glasejades
JARRI al forn amb poma caramelitzada
Mitja ESPATLLA de XAI a baixa temperatura amb les seves patates
CANELONS de rustit amb beixamel i gratinats

13,85
16,70
24,95
19,00
11,80

Peix
BACALLA gratinat amb suau muselina d` all
BACALLA a la brasa amb espàrrecs verds i salsa romesco
DAURADA a la sal amb parmantier de patata
CALAMARSETS a la planxa amb arròs negre
TRONC de LLUÇ al estil Santurce, oli d`allets i encenalls de pernil ibéric
TATAKI de TONYINA, gelatina de yuzu, wasabi
CUETA de RAPE negre a la brasa amb emulsió d`all

19,50
19,50
18,95
15,70
18,90
16,95
20,80

Carns
STEAK TARTAR de filet de vedella amb ou ferrat i patates palla
“ CHULETÓN Angus” al carbó del Josper ( 2 persones 1,4 kg )
FILET de vedella amb salsa de trufa i foie a la planxa
ENTRECOT de vedella a la llosa
ENTRECOT de vedella al CAFÉ de PARÍS amb patata souflé
COSTILLES de cabrit a la milanesa o a la planxa
FILET de vedella a la llosa
ESPATLLA de CABRIT a la brasa
Servei de pa de coca de vidre torrat i aperitiu ...
( si no deitjen que siguin servits, preguem ens ho comuniquin )

24,50
49,80
24,50
18,90
19,75
17,50
22,80
24,75
2,50
IVA inclòs

Mon Dolç
TRUFES amb nata. 5,90
“TORRIJAS” amb gelat de vainilla. 7,85
CREMA CATALANA cremada amb carquinyolis. 5,80
Cruxents de LLET FREGIDA sobre crema englesa. 6,40
COULAND de xocolate “ recent fet “ ( 10 min ). 7,25
PASTÍS de POMA, crema englesa i gelat de turró. 7,25
Broqueta de FRUITES de temporada. 5,50
NATA CREMADA amb nous. 5,80
ESPUMA de LLIMONA amb maduixes. 6,00
Tarta “ SAN MARCOS ”. 6,90
TOCINET de cel. 6,00

Gelats
5,90 [ 1 bola 3,80 ]
Turró
Llet merengada
Vainilla de Madagascar
Xocolate negre amb cacau
Sorbet de mandarina
Sorbet de llimona

