@grupoandilana

MENÚ ESPECIAL
DISPONIBLE LES NITS DE DIUMENGE A DIJOUS
DISPONIBLE LAS NOCHES DE DOMINGO A JUEVES
PRIMERS / PRIMEROS
(a escollir / a escoger)
Gaspatxo andalús amb picada de verduretes
Gazpacho andaluz con picadillo de verduritas
o
Patates braves “amb caràcter”, xistorra,
romesco i allioli
Patatas bravas “con carácter”, chistorra,
romesco y alioli
o
Esqueixada de bacallà amb dos pebrots,
tomàquet i ceba vermella
Esqueixada de bacalao con dos pimientos,
tomate y cebolla morada
o
Macarrons amb salsa carbonara i parmesà
Macarrones con salsa carbonara y parmesano
o
Ous estrellats amb encenalls de pernil
Huevos estrellados con virutas de jamón
SEGONS / SEGUNDOS
(a escollir / a escoger)
Pit de pollastre amb salsa Tikka Masala i arròs
Pechuga de pollo con salsa Tikka Masala y arroz
o

Escalopins de vedella amb salsa Porto i fregides
Escalopines de ternera con salsa Oporto y fritas
o
Botifarra de pagès XXL amb allioli
Butifarra de payés XXL con alioli
o
Bacallà amb samfaina
Bacalao con sanfaina
o
Peix fresc de la llotja al forn
Pescado fresco de la lonja al horno
POSTRES
(a escollir / a escoger)
Carrotcake amb coulis de pastanaga
Carrotcake casero con coulis de zanahoria
o
Gelats variats (preguntar als nostres cambrers)
Helados variados (preguntar a nuestros camareros)
o
Iogurt de La Fageda amb compota de fruits vermells
Yogur de La Fageda con compota de frutos rojos
o
Crema catalana de tota la vida
Crema catalana de toda la vida
Aigua o copa de vi de la casa
Agua o copa de vino de la casa
Pa / Pan
16,95€
IVA inclòs / IVA incluido
10% de suplement a la terrassa
10% de suplemento en terraza

MENÚ LLEVANT
PRIMERS / PRIMEROS
(a escollir / a escoger)
Gaspatxo andalús amb picada de verduretes
Gazpacho andaluz con picadillo de verduritas
o
Mini croquetes de calamarsets en la seva
tinta amb maionesa de llimona verda
Croquetitas de chipirón en su tinta
con mayonesa a la lima
o
Amanida amb formatge de cabra amb
granola, mango i nous
Ensalada con queso de cabra con
granola, mango y nueces
o
Carpaccio de vedella amb encenalls
de parmesà i vinagreta de Mòdena
Carpaccio de ternera con virutas de
parmesano y vinagreta de Módena
o
Canelons XXL de carn rostida a l’estil Mundet
Canelones XXL de carne asada al estilo Mundet
o
Ous fregits amb calamarsets i favetes fines
Huevos fritos con chipirones y habitas finas
o
Calamars a l’andalusa amb allioli cítric
Calamares a la andaluza con alioli cítrico

SEGONS / SEGUNDOS
(a escollir / a escoger)
Fideuà amb gambes, cloïsses, calamars i allioli
Fideuá con gambas, almejas, calamares
y alioli (mín. 2 pers.)
o
Paella de marisc amb escamarlans, gambes,
musclos i cloïsses (mín. 2 pers.)
Paella de marisco con cigalas, gambas,
mejillones y almejas (mín. 2 pers.)
o
Cuixa d’ànec en confit amb reducció de
salsa de taronja i quinoa
Muslo de pato en confit con reduccion
de naranja y quinoa
o
Filet de porc a la salsa de formatge
i arròs saltat especiat
Solomillo de cerdo a la salsa de queso
y arroz salteado especiado
o
El tall que es pela amb chimichurri,
patates i pebros de Padron
Vacío de ternera con chimichurri,
patatas y pimientos de Padrón
o
Tataki de tonyina amb crema d’alvocat,
fonoll fresc i salsa teriyaki
Tataki de atún con cremoso de aguacate,
hinojo fresco y salsa teriyaki
o
Llom de bacallà gratinat amb allioli suau
sobre melmelada de tomàquet
Lomo de bacalao gratinado con alioli
suave sobre mermelada de tomate

POSTRES
(a escollir / a escoger)
Tim Baó (gelat de torró, xocolata fondant
i crema catalana)
Tim Baon (helado de turrón, chocolate
fondant y crema catalana)
o
Pa d’àngel amb mousse de formatge dolç
i fruites vermelles
Pan de ángel con mousse de queso
dulce y frutos rojos
o
Carpaccio de pinya natural amb gelat de vainilla
Carpaccio de piña fresca con helado de vainilla
o
Gelats i sorbets per a tots els gustos
Helados y sorbetes para todos los gustos
Aigua o copa de vi / Agua o copa de vino
Pa inclòs / Pan incluido

24,95€

IVA incluido / IVA inclòs
10% de suplement a la terrassa
10% de suplemento en terraza

