ENTRANTS FREDS
Carpaccio de filet de vedella i
parmesà
Carpaccio de gambes amb
vinagreta de ceps i balsàmic
Cocktail tropical
Escalivada de pebrots, ceba i
albergínies
Amanida de formatge de cabra,
codony i delícies d’ànec
Amanida de llagostins, rovellons i
vinagreta de tòfones
Amanida de llamàntol amb
vinagreta de tòfona
Amanida atòmica
Amanida de carxofes amb
vinagreta de fruits secs

o
o
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*

ENTRANTS CALENTS
Botifarra esparracada amb
rossinyols i mongetes
Canelons de carn gratinats
Carxofes arrebossades
Croquetes cassolanes de pernil i
pollastre
Foie fresc amb poma
Múrgoles amb foie
Fabes tendres saltejades amb
rossinyols i pernil
Pastís de bolets amb salsa de
xampinyons
Perdiu en escabetx de balsàmic
Truita paisana
Truita de patata i ceba
Saltat de verdurstes amb foie
fresc
Xipirons fregits
Xipirons saltejats amb fabetes i
alls tendres
Croquetas de brandada de
bacalao con coulise de tomate

•
•

*
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Aquesta informació està basada en les dades facilitades per els proveïdors i MontBell no es farè responsable de la
innexactitud d’aquesta informació facilitada per els mateixos.
Els plats poden contenir traces dels 14 al·lèrgens. En cas d’ al·lèrgia alimentaria informa al personal de sala per
garantitzar la correcta gestió dels al·lèrgens i evitar contaminacions creuades.
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PEIXOS
Salmó Fumats amb picadets i
torradetes
Bacallà amb samfaina
Bacallà amb rossinyols
Bacallà a la llauna
Calamars a la romana
Llenguado a la “menieure”
Llenguado a l’ametlla
Llobarret a la donostiarra
Llobarret al forn
Rap a la marinera
Suprema de luç amb xampinyons
a la tinta
Tronc de lluç a la donostiarra
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ARROSSOS I PASTES
Arròs caldòs de llamàntol
Arròs caldòs de marisc
Arròs negre amb sípia
Fideuà
Pasta fresca amb salsa de ceps i
parmesà
Macarrons a la bolonyesa amb
formatge

*

CARNS
Confit d’ànec
Croquetes de carn d’olla
Jarret de vedella amb trompetes
Mignons de filet a la cema de
parmesà
Peus de porc guisats
Pollastre de pagès amb
rossinyols
Pollastre rostit amb prunes
Cabrit arresbossat
Terrina de foie
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POSTRES
o
o

Coulant de xocolata
Crema catalana
Flam d’ou
Flamets
Lioneses amb xocolata
Maduixetes del bosc amb crema
gratinada
Mousse de xocolata
Tatín de poma
Trufes
Sorbet de maduixa
Sorbet de llimona
Sorbet mandarina
Gelat de xocolata
Gelta de vainilla
Gelat de nata
Gelat de coco
Gelat de xixona
Gelat d’avellana
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