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Pan (Pan sin gluten 0,50€) 

1 Bebida (1/2 agua o 1/2 Vino de la Casa o Copa de Cerveza (o Estrella), o Refresco 35cl)  

Café, Latte o Infusión (Carajillo con un suplemento de 0,50€) 

 

25€ 
 
20€ 

Con la promoción 
18€ escogiendo plato único 

IVA INCL 
 

 

 

Primeros platos 

Ensalada con tomates, espárragos, boquerones, cebolleta tierna y vinagre de Jeréz 

Crema de calabaza con pipas y avellanas 

Hummus de berenjena escalibada con almendra laminada 

Papardelle con salsa de setas, papada y parmesano 

Rissoto de setas    

 

Segundos platos 

Salmón con salsa americana y langostinos 

Lubina a la plancha con pure de coliflor y salteado de cherris con frutos secos  

Jamoncitos de pollo guisados con pasas y orejones 

Meloso de cerdo con cremoso  de patata y cebolleta francesa glaseada 

Entrecot de ternera con bastones de boniato *suplemento 5€ 

 

Postres 

Ensalada de fruta natural 

Surtido de helados  

Pastel de queso con reducción de Pedro Ximenez 

Arroz con leche y canela  

Torrija con pan de brioche con crema quemada 
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Primers plats 

Amanida amb tomàquets, espàrrecs, aladrocs, ceba tendra i vinagre de Jeréz 

Crema de carabassa amb pipes i avellanes 

Hummus d'albergínia escalivada amb ametlla laminada 

Papardelle amb salsa de bolets, papada i parmesà 

Rissoto de bolets  

 

Segons plats 

Salmó amb salsa americana i llagostins 

Llobarro a la planxa amb puré de coliflor i saltat de xerris amb fruita seca 

Cuixetes de pollastre guisats amb panses i orelluts 

Melós de porc amb cremós de patata i ceba tendra francesa setinada 

Entrecot de vedella amb bastons de moniato *suplemento 5€ 

 

Postres 

Amanida de fruita natural 

Assortiment de gelats 

Pastís de formatge amb reducció de Pedro Ximenez 

Arròs amb llet i canyella 

Torrija amb pa brioche i crema cremada 

25€ 
 
20€ 

Amb la promoció 
18€ escollint plat únic 

IVA INCL 
 

  

 

 

 

 Pa (Pa sense gluten 0,50€) 

1 Beguda (1/2 aigua o 1/2 Vi de la Casa o Copa de Cervesa (o Estrella), o Refresc 35cl) 

Cafè, Latte o Infusió (Cigalo amb un suplement de 0,50€) 

 


