
Menu Cala Margarita Menu Cala Margarita

Gazpacho con sus acompañamientos Gaspatxo amb els seus acompanyaments

 Ensalada  con queso de cabra, muesli Amanida amb formatge de cabra, granola 
mango y su vinagreta de miel mango i la seva vinagreta de mel

Spaguetti al pesto de albahaca Spaguetti al pesto d'alfàbrega

Carpaccio de ternera… un clásico con gusto Carpaccio de vedella… un clàssic amb gust

Croquetitas de chipirón con toque de lima Croquetetes de xipirons amb un toc de llima

Melón con virutas de jamón de la bodega Meló amb encenalls de pernil del celler

Paella mixta de toda la vida Paella mixta de tota la vida

Fideua como en Cala Margarida con langostinos y pimienta Fideua com la Cala Margarida amb llagostins i pebre

Suprema de salmón con crema de puerros Suprema de salmó amb crema de porros

Tataki de atún con crema de aguacate, hinojo y salsa teriyaki Tataki de tonyina amb crema d'alvocat, fonoll i salsa teriyaki

Muslo de pato en confit con reducción de salsa de naranja Cuixa d'ànec en confit amb reducció de salsa de taronja

y quinoa  i quinoa

Dorada al horno  con verduras del tiempo y patatitas Orada al forn amb verdures del temps i patatetes

Vacio a la plancha con salsa chimichurri y patatas chafadas Tall que es pela a la planxa amb salsa chimichurri i patates aixafades

Crep de pulpo gratinado con alioli suave y crujiente de almendras Crep de pop gratinat amb allioli suau i cruixent d'ametlles

Arroz con bogavante (suplemento de 14,50€) Arròs amb llamàntol (suplement de 14,50€)

Crema catalana de "San Josep" con helado de caramelo Crema catalana de " San Josep" amb gelat de caramel

Pan de angel con mousse de queso  dulce y coulís de frutos rojos Pa d'angell amb mousse de formatge dolç i coulís de fruits vermells

Bizcocho de naranja a las 3 leches con helado de fresa Pa de pessic de taronja a les 3 llets amb gelat de maduixa

Helados para todos los gustos Gelats per tots els gustos

 Pan 1/4 vino de la casa o agua Pa, 1/4 vi de la casa o aigua
24,50€ IVA incluido 24,50€  IVA inclòs

CASA BRINDA RESTAURANT


