Per començar…
Pernil ibèric de gla Sánchez Romero Carvajal D.O.jabugo
Foie mi-cuit amb melmelada de maduixa i torradetes

21,50 €
9,00 €

Pop a la gallega
Assortiment d'embotits

13,50 €
(llonganissa, llom, xoriç, catalana, butifarra perol, fuet)

Trio d'ibèrics (Pernil de gla, llom ibèric i formatge manxego POK)
Formatge manxego curat d'ovella POK

13,00 €
13,00 €
8,00 €

Filets d'anxova sobre pa de xapata cruixent

12,50 €

Gambes a l'allada

12,00 €

Calamarcets a l'andalusa

8,00 €

Croquetes de pernil

8,00 €

Entrants freds i calents…
Timbal d'escalivada amb tonyina, anxova i romesco

9,00 €

Amanida de llagostins amb coulis de fruits del bosc i poma

11,00 €

Amanida tèbia de formatge de cabra amb fruits secs i Mòdena

10,00 €

Amanida amb pernil ibèric i encenalls de foie micuit

14,00 €

Amanida fresca del Mesón

8,00 €

Timbals de formatge fresc, tomàquet, mezclum i fruits secs

9,00 €

Carpaccio de bou amb parmesà i oli de nous

8,00 €

Espàrrecs blancs de Navarra amb pernil ibèric de gla

12,00 €

Gambes a la graella amb all i julivert

12,00 €

Spaguetti a la carbonara

9,50 €

Spaguetti amb oli, all i bitxo i un toc de parmesà

9,50 €

Spaguetti a la bolonyesa

9,50 €

I.V.A. INCLÒS

Arrossos…
Arròs caldós amb llamàntol

20,00 €

Arròs a la marinera

15,50 €

Paella valenciana

14,50 €

Arròs negre

15,50 €

Rissoto de boletus amb parmesà

9,00 €
14,50 €

Fideuà amb allioli

Carns…
Filet de vedella amb foie fresc i salsa de vi de Porto

22,00 €

Filet de vedella

18,00 €

Entrecot de vedella

16,50 €

Pollastre rostit a la catalana amb prunes i pinyons

12,00 €

Costelles i mitjanes de xai a la graella

16,50 €

Magret d'ànec amb reducció de fruits del bosc i textures

16,50 €

Filet de porc ibèric amb boletus i reducció de Pedro Ximénez

16,50 €

Butifarra a la graella amb mongetes seques

9,00 €

Xurrasco de vedella al grill amb patata al caliu i allioli

9,00 €

** Salses roquefort, pebre verd, vi de Porto, romesco i allioli

2,70 €

Peixos…
Tonyina a la planxa amb arròs saltejat i salsa de soia

12,50 €

Filets de llobarro a la planxa amb llagostins

12,00 €

Bacallà amb ceba caramel·litzada, panses i pinyons

14,00 €

Bacallà a la musselina d'alls i tomàquet confitat

14,00 €

Bacallà a la donostiarra

14,00 €

Sípia a la planxa amb verduretes

12,00 €

Calamarcets a la planxa amb verdures

I.V.A. INCLÒS

9,00 €

Les postres…
Pastís de Santiago d'ametlles amb xarrup de moscatell

5,50 €

Coulant de xocolata negra amb el cor fos

5,00 €

Brownie de xocolata i nous amb gelat de nata

4,75 €

Tulipa cruixent amb gelat de torró de Xixona i xocolata

4,75 €

Duo de sorbets cítrics

5,00 €

Bescuit glacé a la vainilla amb xocolata fondant

5,50 €

Músic de fruits secs amb licor de Pedro Ximénez

5,50 €

Sorbet de llimona al cava

4,50 €

Pastís gelat al whisky amb salsa de caramel

5,50 €

Iogurt casolà amb mel

4,00 €

Trufes de xocolata

5,00 €

Amanida de fruites naturals

4,00 €

Cornet de vainilla i xocolata

2,80 €

Suc de taronja natural

4,00 €

Menú infantil
Spaghetti a la bolonyesa
Arròs a la cubana amb ou ferrat
Escalopins de pollastre arrebossat amb patates
Butifarra amb patates fregides
Gelat al gust
Fruita natural

10,00 €
I.V.A. INCLÒS

