PLATS PER EMPORTAR

PLATS PER EMPORTAR

PRIMERS

PRIMERS

Salmorejo amb pernil ibèric

6,50 €

Salmorejo amb pernil ibèric

6,50 €

Sopa freda de meló i menta fresca

7,00 €

Sopa freda de meló i menta fresca

7,00 €

Caneló de gall del Penedès i
marcona amb beixamel de foie

8,75 €

Caneló de gall del Penedès i
marcona amb beixamel de foie

8,75 €

Coca cruixent d’escalivada i
sardina fumada

7,90 €

Coca cruixent d’escalivada i
sardina fumada

7,90 €

Esqueixada de dos bacallans amb
tàrtar de tomàquet

8,50 €

Esqueixada de dos bacallans amb
tàrtar de tomàquet

8,50 €

Canelons de rostit fets a casa
amb pasta fresca (preu unitat)

2,75 €

Canelons de rostit fets a casa
amb pasta fresca (preu unitat)

SEGONS

2,75 €

SEGONS

Suquet de rap fresc amb gambes
i safrà

14,50 €

Suquet de rap fresc amb gambes
i safrà

14,50 €

Lluç al forn amb patates i verduretes

12,00 €

Lluç al forn amb patates i verduretes

12,00 €

Llom de bacallà amb bolets i el
seu brou

12,00 €

Llom de bacallà amb bolets i el
seu brou

12,00 €

Espatlla de xai rostit al forn amb
cebetes caramel·litzades

12,50 €

Espatlla de xai rostit al forn amb
cebetes caramel·litzades

12,50 €

Melós d’ibèric cuinat amb oporto

12,00 €

Melós d’ibèric cuinat amb oporto

12,00 €

Ànec mut del Penedès rostit
en greixonera

10,00 €

Ànec mut del Penedès rostit
en greixonera

10,00 €

POSTRES

POSTRES

Taten de poma

3,75 €

Taten de poma

3,75 €

Tiramisú tradicional

3,75 €

Tiramisú tradicional

3,75 €

El nostre cheese cake amb salsa
de fruits del bosc

3,50 €

El nostre cheese cake amb salsa
de fruits del bosc

3,50 €

Mousse de formatge i préssec
de l’Ordal

3,75 €

Mousse de formatge i préssec
de l’Ordal

3,75 €

(IVA inclòs)

Faci la seva reserva al 93 898 11 01

(IVA inclòs)

Faci la seva reserva al 93 898 11 01

