LA FONDA A CASA

FÓRMULA PICA-PICA
PER PICAR/PARA PICAR
Aperitiu de benvinguda
Aperitivo de bienvenida
Anxoves del Cantàbric
Anchoas del Cantábrico
Espatlla ibèrica
Paletilla ibérica
Ensalada russa
Ensaladilla rusa
Porros a la flama amb formatge de cabra i vinagreta de mel
Puerros a la llama con queso de cabra y vinagreta de miel
Assortiment de croquetes
Surtido de croquetas
Calamars a la romana
Calamares a la romana
Mandonguilles de peix guisades amb picada catalana i patates rosses
Albóndigas de pescado guisadas con picada catalana y patatas fritas
Melós de vedella guisada amb cebetes, bolets i patates rosses
Meloso de ternera guisada con cebollitas, setas y patatas fritas
Pa de vidre torrat amb tomàquet
Pan de cristal tostado con tomate
LES POSTRES/POSTRES
Cremós de xocolata amb coca de forner
Cremoso de chocolate con coca de panadero
Pinya al natural amb llima i menta
Piña al natural con lima y menta
***
Vi · Reforjat · D.O. Terra Alta

45€
Per persona (IVA INCLÒS)/Por persona (IVA INCLUIDO)
*PREU DE SERVEI NO INCLÒS/PRECIO DE SERVICIO NO INCLUIDO
*NO INCLOU: Pastís, cafès ni altres begudes / NO INCLUYE: Pastel, cafés ni otras bebidas
Aquest establiment disposa de tota la informació sobre intoleràncies i/o al·lèrgens.

Este establecimiento dispone de toda la información sobre intolerancias y/o alérgenos

FÓRMULA CLÀSSICA
PER PICAR / PARA PICAR
Aperitiu de benvinguda
Aperitivo de bienvenida

ENTRANTS A ESCOLLIR/ENTRANTES A ESCOGER
Porros a la flama amb formatge de cabra i vinagreta de mel
Puerros a la llama con queso de cabra y vinagreta de miel
Terrina de muntanya amb amanida fresca i vinagreta tallada
Tarrina de montaña con ensalada fresca y vinagreta cortada

PRINCIPALS A ESCOLLIR/PRINCIPALES A ESCOGER
Corbina rostida amb salsa mediterrània, patata forquilla i carxofes
Corvina asada con salsa mediterránea, patata tenedor y alcachofas
Melós de vedella guisada amb cebetes, bolets i patates rosses
Meloso de ternera guisada con cebollitas, setas y patatas fritas

POSTRES A ESCOLLIR/POSTRES A ESCOGER
Pinya al natural amb llima i menta
Piña al natural con lima y menta
Milfulls cruixent amb nata i maduixes
Milhojas crujiente con nata y fresas

***
Vi · Terra de Pau · D.O. Catalunya

40€
Per persona (IVA INCLÒS)/Por persona (IVA INCLUIDO)
*PREU DE SERVEI NO INCLÒS/PRECIO DE SERVICIO NO INCLUIDO
*NO INCLOU: Pastís, cafès ni altres begudes / NO INCLUYE: Pastel, cafés ni otras bebidas

Aquest establiment disposa de tota la informació sobre intoleràncies i/o al·lèrgens.

Este establecimiento dispone de toda la información sobre intolerancias y/o alérgenos

FÓRMULA FONDA
PER PICAR / PARA PICAR
Aperitiu de benvinguda
Aperitivo de bienvenida
ENTRANTS A ESCOLLIR/ENTRANTES A ESCOGER
Steak tartar de vaca amb ou ferrat
Steak tartar de vaca con huevo frito
Crema de marisc amb llagostins
Crema de mariscos con langostinos
PRINCIPALS A ESCOLLIR/PRINCIPALES A ESCOGER
Pollastre guisat amb gambes
Pollo guisado con gambas
Turbot amb verdures escalivades i salsa donostiarra
Rodaballo con verduras escalivadas y salsa donostiarra
POSTRES A ESCOLLIR/POSTRES A ESCOGER
Cremós de xocolata amb coca de forner
Cremoso de chocolate con coca de panadero
Milfulls cruixent amb nata i maduixes
Milhojas crujiente con nata y fresas
***
Vi · Reforjat · D.O. Terra Alta

47€
Per persona (IVA INCLÒS)/Por persona (IVA INCLUIDO)
*PREU DE SERVEI NO INCLÒS/PRECIO DE SERVICIO NO INCLUIDO
*NO INCLOU: Pastís, cafès ni altres begudes / NO INCLUYE: Pastel, cafés ni otras bebidas

Aquest establiment disposa de tota la informació sobre intoleràncies i/o al·lèrgens.

Este establecimiento dispone de toda la información sobre intolerancias y/o alérgenos

FÓRMULA RISTOL
PER PICAR / PARA PICAR
Aperitiu de benvinguda
Aperitivo de bienvenida

ENTRANTS A ESCOLLIR/ENTRANTES A ESCOGER
Coca de recapte amb carpaccio de gamba, crudités i cremós d'all escalivat
Coca de recapte con carpaccio de gamba, crudités y cremoso de ajo escalivado
Bolets a la crema amb ou escumat i botifarra
Setas a la crema con huevo poché y butifarra

PRINCIPALS A ESCOLLIR/PRINCIPALES A ESCOGER
Bacallà confitat amb guisat de mongetes del ganxet i tripa
Bacalao confitado con guisado de alubias del ganxet y tripa
Filet de vedella amb patata forquilla, cebetes i salsa Périgord
Solomillo de ternera con patata tenedor, cebollitas y salsa Périgord

POSTRES A ESCOLLIR/POSTRES A ESCOGER
Crème brûlée de festucs
Crème brûlée de pistachos
Milfulls cruixent amb nata i maduixes
Milhojas crujiente con nata y fresas

***
Vi · Santes · D.O. Montsant

52€
Per persona (IVA INCLÒS)/Por persona (IVA INCLUIDO)
*PREU DE SERVEI NO INCLÒS/PRECIO DE SERVICIO NO INCLUIDO
*NO INCLOU: Pastís, cafès ni altres begudes / NO INCLUYE: Pastel, cafés ni otras bebidas

Aquest establiment disposa de tota la informació sobre intoleràncies i/o al·lèrgens.

Este establecimiento dispone de toda la información sobre intolerancias y/o alérgenos

