Menú 1. 23,80€

Menú 2. 25,80€

Menú 3. 34,80€

OBRINT BOCA

OBRINT BOCA

OBRINT BOCA

→→ Assortiment d’embotits
ibèrics

→→ Bunyols de bacallà amb mermelada de 
pebrots del piquillo

→→ Pop a la gallega amb cachelos

→→ Palets d’albergínia a la mel

→→ Fingers de pollastre
a la mel i mostassa

→→ Anxoves del Cantàbric

→→ Patates braves
→→ Calamarsets a l’andalusa
→→ Amanida de tomàquet,
ceba de Figueres
i ventresca de tonyina
→→ Pebrots de Padrón
→→ Pa de coca amb tomàquet

A ESCOLLIR
→→ Entranya de vedella
amb salsa de pebre verd
→→ Orada a la donostiarra
amb patates panadera
→→ Mandonguilles estofades
amb sípia

EL MÉS DESITJAT
→→ Mousse de tres xocolates
→→ Sorbet de mango

→→ Carpaccio de salmó marinat
i torradetes
→→ Hummus de moniato
i cruixent de iuca
→→ Variat de coques (recapte,
ibèrica i 4 formatges)
→→ Tàrtar de tomàquet Raf
amb formatge feta i rúcula

→→ Pa amb tomàquet

A ESCOLLIR
→→ Hamburguesa 200gr., bacó,
ceba i formatge
→→ Calamarsets a la planxa
amb all i julivert
→→ Melós de vedella amb bolets

EL MÉS DESITJAT
→→ Sorbet de mango
→→ Duo de brownies (blanc i
negre) a
mb gelat de vainilla

→→ Pernil Ibèric d’aglà 100%
→→ Assortiment
de croquetes variades
→→ Xips de carxofa fregides
amb romesco
→→ Tàrtar de salmó i guacamole
→→ Pa de coca amb tomàquet

A ESCOLLIR
→→ Entrecot de vedella de 300gr.
amb pebrots i patatones

→→ Cuixa de cabrit farcida
de bolets i prunes,
rostida en el seu suc
→→ Tataki de tonyina als dos
sèsams amb chutney

EL MÉS DESITJAT
→→ Tatin de poma amb gelat
de vainilla
→→ Fondue de fruita
amb xocolata
→→ Assortiment de sorbets

10% iva inclòs (+10% suplement terrassa) Begudes incloses: aigua i vi de la casa (1 ampolla cada 3 persones).
És imprescindible deixar una paga i senyal de 5€ per persona per confirmar la reserva.

