MENÚ DEL DIA 18,50 € (IVA inclòs)
Primers plats / Primeros platos
Amanida de pollastre crujiente, fruits secs, tomàquets cherry caramel·litzats i vinagreta de mel i
mostassa
Ensalada de pollo crujiente, frutos secos, tomates cherry caramelizados y vinagreta de miel y
mostaza
Salmorejo cordobès amb encenalls de pernil de celler i ou dur
Salmorejo cordobés con virutas de jamón de bodega y huevo duro
Musclos de roca del Delta al gust (vapor o marinera)
Mejillones de roca del Delta al gusto (vapor o marinera)

Segons plats / Segundos platos
Pollastre de pagès a les brases de carbó amb patata al caliu, verdures i escalivada artesana
Pollo de payés a las brasas de carbón con patata asada, verduras y escalibada artesana
Tronc de lluç al romesco amb fesols de Sta Pau
Tronco de merluza al romesco con judías de Sta Pau
Fideuà amb calamarsons, musclos i gambes
Fideuá con chipirones, mejillones y gambas

Postres / postres
Flam de mel i mató amb fruits secs, “Torrija” caramel·litzada amb crema, Coulant de xocolata
amb gelat, Fruita del temps, Bola de gelat al gust,
Avellanes de la Selva amb moscatell,
Iogurt amb coulis de fruits vermells/ granola, Flam d’ ou amb nata, Xarrup de llimona amb
Chartreuse, Crema catalana, Cheesecake Mousse de xocolata 70% amb gelat de turró, Tiramisú
Flan de requesón y miel con frutos secos, Cheesecake, Torrija caramelizada con crema,
Coulant de chocolate con helado, Fruta del tiempo, Bola de helado al gusto,
Avellanas de la
Selva con moscatel, Yogurt con coulis de frutos rojos, Flan de huevo con nata, Sorbete de
limón con Charteuse, Crema catalana, Cheesecake, Mouse de chocolate 70% con helado de
turrón, Tiramisú
Aigua, pa i vi D.O Tarragona / Agua, pan y vino D.O Tarragona
Si et ve de gust prendre un vi de la carta fem un descompte de 5 € per ampolla
Si te apetece tomar un vino de la carta hacemos un descuento de 5 € por botella

