
- Menú Sant JoAN -
 PER COMPARTIR

Carpaccio de tauró Mako amb tomaquets confitats

Croqueta casolana de pernil ibèric

Musclos del Delta a la catalana

“Zamburiña” gratinada de peix i marisc

Truita de camarons amb rebujito

SEGON a escollir

Entrecot de vedella a la brasa

Timbal de vedella a baixa temperatura amb salsa d’Oporto

Filet de rèmol a la donostiarra

Suquet de peix i marisc a l’estil mariner

POSTRE a escollir

Xarrup de mojito amb maduixes

Brownie de xocolata i gelat de vainilla

Macedònia de fruites fresques amb xarrup de mango

Cheesecake 4R

30,00 € persona (IVA inclòs)
MENÚ INCLOU:

Aigua, vi, cafè, copa de cava i coca de Sant Joan



 PER COMPARTIR

Carpaccio de tauró Mako amb tomaquets confitats

Croqueta casolana de pernil ibèric

Musclos del Delta a la catalana

“Zamburiña” gratinada de peix i marisc

Truita de camarons amb rebujito

SEGON a escollir

Entrecot de vedella a la brasa

Timbal de vedella a baixa temperatura amb salsa d’Oporto

Filet de rèmol a la donostiarra

Suquet de peix i marisc a l’estil mariner

POSTRE a escollir

Xarrup de mojito amb maduixes

Brownie de xocolata i gelat de vainilla

Macedònia de fruites fresques amb xarrup de mango

Cheesecake 4R

30,00 € persona (IVA inclòs)
MENÚ INCLOU:

Aigua, vi, cafè, copa de cava i coca de Sant Joan

- Menú San JUAN -
 PARA COMPARTIR

Carpaccio de tiburón Mako con tomates confitados

Croqueta casera de jamón ibérico

Mejillones del Delta a la catalana

Zamburiña gratinada rellena de pescado y marisco

Tortilla de camarones con rebujito

SEGUNDO a elegir

Entrecot de ternera a la brasa

Timbal de carrillera de ternera a baja temperatura con salsa de Oporto

Filete de rodaballo a la donostiarra

Suquet de pescado y marisco al estilo marinero

POSTRE a elegir

Sorbete de mojito con fresas

Brownie de chocolate con helado de vainilla

Macedonia de frutas frescas con sorbete de mango

Cheesecake 4R

30,00 € persona (IVA incluido)
MENÚ INCLUYE:

Agua, vino, café, copa de cava y coca de Sant Joan


