MENÚ PA VOLADOR

PRIMERS

Orada de ració al forn amb patata panadera

Flam d’ou de la casa amb nata

Amanida de fruites del temps amb vinagreta de mel i
mostassa

Llobarro de ració al forn amb patata panadera

Crema catalana amb carquinyolis de castellfollit

Llata de vedella amb bolets

Pijama

Arròs negre de calamarsons

Vol de fruita natural amb crumble i mel

Arròs de conill i farigola

Plàtan flamejat amb gelat de xocolata

Arròs mariner

Poma al forn amb caramel líquid

Alvocat a la brasa amb maionesa de llima i cibolet i
torradetas de pa de panses (+1,80)

Corvall a la brasa amb verdures del temps saltejades
amb soja (+3,50€)

Suc de síndria amb gelat de vainilla

Còctel de gambes i salsa rosa

Salmó a la manier amb purè de patata especiat

Coulant de xocolata amb gelat de fruita de la passió
(+2,50€)

Verdures escalivades a la brasa

Fish and chips de lluç de palangre

Pasta de full de nata

Els nostres calamars a la romana (+4,00€)

Rap a la brasa amb bolets de cultiu saltats (+8,00€)

Brownie de xocolata i festucs amb cireres (+4.00€)

Patates artesanes (+4,00€)

Entrecot a la brasa amb guarnició

Mouse de xocolata i maduixes al brandy (+1,50€)

Musclos de st feliu al vapor amb tomàquets xerry de
pera

Filet mignon de vedella a la brasa amb salsa de
ratafia i foie (+12,00€)

Pastis de pastanaga (+1,50€)

Navalles a la planxa amb all i julivert

Costelles de xai de la garrotxa a la brasa amb
guarnició (+4,20€)

Amanida de mongeta tendre escaldada, bacò fumat,
fruits secs i formatge feta
Tomata de montserrat, ceba morada, ruca i oliva
negra (+1,20€)

Gamba vermella de roses a la planxa (90/100grs)
(+15,00€)
Calamarçons saltejats amb fabetes i butifarra negra
Canelò d’ànec i foie amb beixamel de ceps i parmesà
Cargols secs amb allioli

SEGONS

Llonza de porc ibèric femella a les dues coccions amb
guarnició (+2,50€)

Pa de pessic tradicional amb crema anglesa i gelat
de vainilla
Iogurt de la fageda amb fruits del bosc i mel
Meló cantaloup natural

Espatlla de cabrit a b/t amb cigrons saltats i
cansalada virada (+10,00€)

Pa, aigua, ¼ vi de la casa inclòs

POSTRES

SUGGERIMENTS

Preu: 18,00 € (IVA inclòs)

MENÚ PA VOLADOR
Burratina,melò cantaloup,pernil ibèric i vinagre de
mòdena envellit (13,50€)
Pop en escabetx,purè d’alvocat a la brasa i allioli de
pebre vermell fumat (14,60€)
Sucedani de gules amb ou ferrat (9,80€)
Brotxetas de gamba llagostinera i patates de platillo
a la rabieta (12,30€)
Cuixa de cabrit sense feina a b/t farcida i la seva salsa
reduïda (14,35€)
Medallò de rap amb festuc i ceps saltejats (18,65€)
Pastis de prèssec especial pa volador (7,60€)
MENÚ INFANTIL
Combinat amb pasta napolitana, hamburguesa de
pollastre del corral i patates fregides + refresc +
gelat.
Preu: 12,00€ (IVA inclòs)
CAVES/CHAMPAGNE
Pere Ventura Brut Anniversary 75cl

22,00€

Pere Ventura Vintage 75cl

35,00€

Gramona Brut Imperial 75cl

27,50€

Moët Chandon 75cl

55,10€

Henry Abelé Brut 75cl

45,00€

VINS NEGRES

Sauló 75cl (Empordà)

10,80€

Quinze Roures 75cl (Empordà)

17,90€

Rigau Ros Cab. Sau. 75cl (Empordà)

18,60€

Caminanete 75cl (Empordà)

22,85€

Io 75cl (Empordà)

19,90€

Jardins 75cl (Empordà)

10,95€

Tocat de l’Ala 75cl (Empordà)

17,55€

Verd Albera 75cl (Empordà)

11,50€

L’Oratori 75cl (Empordà)

12,80€

Viña Sol 75cl (Catalunya)

10,40€

5 Finques 75cl (Empordà)

17,25€

Blanc Pescador 75cl (Catalunya)

10,50€

Ulls Negres 75cl (Empordà)

14,75€

Ermita d’Espiells 75cl (Penedès)

12,15€

Can Bas Cab. Sau. 37,50cl (Penedès)

10,30€

Perfum de vi blanc 75cl (Penedès)

15,65€

Brud e Verdú 75cl (Costers del Segre)

15,90€

El Lagar de Isilla 75cl (Rueda)

11,85€

Gotes del Priorat 75cl (Priorat)

18,80€

Louis Latour 75cl (Chablis)

22,80€

Dido 75cl (Montsant)

19,60€

Zuazo Gastón 75cl (Rioja)

14,00€

Floresta 75cl (Empordà)

8,90€

Muga 75cl (Rioja)

22,65€

Lledoner 75cl (Empordà)

10,75€

Remelluri 75cl (Rioja)

20,90€

Malesa 75cl (Empordà)

13,00€

Pago de los Capellanes 75cl (Ribera)

17,25€

Collection 75cl (Empordà)

15,25€

Protos 75cl (Ribera)

20,25€

Torres de Casta 75cl (Penedès)

9,65€

Torres de Casta 37,50cl (Penedès)

7,25€

Petjades 75cl (Penedès)

15,65€

VINS BLANCS

VINS ROSATS

Blanc de Blancs de Perelada 75cl

11,20€

Gran Feudo Chivite 75cl (Navarra)

13,15€

Vailet 75cl (Empordà)

9,00€

Doneli 75cl (Italia)

8,90€

