Els nostres entrants
Amanida Tèbia amb formatge de cabra caramel.litzat

8,90 €

(Fulles de brots tendres, tomàuet cherri, ceba, poma, panses, pipes i nous)

Amanida Cèsar amb pollastre

7,90 €

(Fulles de brots tendres, pollastre, cruixent de bacó, ou dur, crustons de pa, daus de formatge italià)

7,90 €

Amanida La Botigueta
(Fulles de brots tendres, ceba, pebrot escalivat, olives, daus de formatge italià, pernil ibèric)

9,90 €

Amanida del Nord
(Fulles de brots tendres,ventresca de tonyina, pebrot escalivat, anxoves i olives negres)

Tria la salsa per la teva amanida:

-Vinagreta de mòdena
-Mostassa i mel

-Vinagreta de fruits del bosc

9,90 €

Combinat de verduretes de l´hort a la brasa amb romesco
Carxofes (producte segons temporada)
Calçots de Valls (producte segons temporada)

8,50 €
12,50 €
9,50 €

Rigatoni Fungui porcini
(Macarrons italians gegants amb salsa boletus)

9,50 €

Rigatoni als 4formatges i nous
(Camembert, formatge blau, mozarrella i parmesà, molts suaus al paladar amb un toc de nous)

Rigatoni a la sorrentina de la mamma

9,50 €

(Salseta a base de bolets, cruixent de bacó amb un toc de beixamel i tomàquet especiat)

8,50 €
11,50 €

Canalons de carn d’olla de la iaia Maria
Zachetti a l’estil Messina
(Saquets de pasta farcits de pera i formatges amb salsa de gorgonzola i nous)

Els nostres peixos
Llom de bacallà d´Islandia (200gr) amb salseta d´allets marinera

12,90 €

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(La millor peça del Bacallà, feta amb gambetes i cloïsses i coberta amb salsa suau d’alls)

Llom de bacallà d´Islandia (200gr) amb salseta de ceps del bosc

12,90 €

___________________________________________________________________________________________________________

(Neta i sense espines amb salsa cremosa de ceps dels nostres boscos)

Llom de bacallà d´Islandia (200gr) gratinat amb tomàquet, parmesà i julivert

12,90 €

______________________________________________

(Pels amants dels gratinats, no us podeu perdre provar aquesta recepta tipica d´Euskadi)
Suprema de Salmó noruec
150gr. 10,90 € 300gr. 14,90 €
(Directe de les terres escandinaves, fresc, de la part mes noble del peix, feta amb oli d´oliva verge extra)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...................______________

Sípia de Palamós amb el seu allet i julivert

12,90 €

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Tendra i melosa, un plat molt lleuger i exquisit amb aquell toc irrestisible d´all i julivert)

Calamarsets de Costa a la planxa amb el seu allet i julivert

12,90 €

__________________________________________________________________________________________________________________________________

( Una exquisitesa de les nostres costes amb aquell sabor a mar inconfundible)

