· MEDITERRANEAN HEALTHY CUISINE ·

Snaks i tapes
Pernil ibèric

Selecció del xef
23,00€

Pa de “coca”
Torrat amb tomàquet i oli d’oliva verge extra
Calamarsons fregits
Maionesa de xili i all

12,50€

Tàrtar de vedella D.O. Girona (Entrant)
Cogombrets i cebetes

16,50€

Amanida Niçoise de col kale i tonyina
(Amanida)
Tonyina fresca, mongeta de Kènia, tomàquet Kumato, olives de Kalamata i
vinagreta cítrica

14,50€

Hamburguesa PGA (Sandvitx)
Hamburguesa de vedella de Girona, pebrots escalivats, formatge Neu de
Cadí, rúcula, tomàquet, maionesa de mostassa i pa de brioix

18,50€

Filet de llobarro a la planxa
(Plat principal)
Gambes, pak choi i amanida de tomàquet

22,75€

4,50€

10,50€

Croquetes de pernil ibèric

Broquetes de pop i xoriç a la planxa (Tapa)			
Patates i vinagreta amb ximixurri

8,50€

Gambes “al ajillo”
All, bitxo i vi blanc

16,50€

4,50€

Patates braves
Gyozas de pollastre i verdures
Salsa de xili dolç i coriandre

10,50€

Plats principals
Entrants i amanides
Gaspatxo tradicional
Crustonets, poma Granny Smith i olives

9,75€

Tagialtelles frescos « alle vongole »
Salsa de vi blanc, cibulet i cloïsses

13,50€

Gnocchi de patata
Pesto, formatge d’ovella i anous

12,00€

Entrecot marinat a les herbes
Patates fregides de moniato i allioli picant

24,95€

Tataki de tonyina amb alvocat
Amanida de rabe daikon i rabes petits, reducció de teriyaki

14,50€

12,50€

Filet de bacallà confitat
Taboule de quinoa tebi, pera, col Kale i remolatxa

17,75€

Burrata orgànica
Tomàquet, ametlles i alfàbrega

19,50€

Amanida Cèsar amb pollastre
Salsa César de iogurt, pollastre a la planxa,
cherrys i crustonets integrals

13,50€

Pollastre Thai al curri verd
Verduretes, arros basmati i anacards
Risotto de bolets de temporada
Rúcula, tomàquet cherry i parmesà

11,50€

Amanida de l’hort
Formatge fresc (Mató), tomàquet, mini panotxes de blat de moro,
pastanaga, germinats d’alfalfa i raves petits

12,00€

Guarnicions

Sandvitxos
Hamburguesa de vedella de Girona		
Ceba confitada, formatge Comté, maionesa de mostassa, enciam,
tomàquet i pa de brioix

18,50€

Wrap vegetarià
Pesto de Kale, fulles tendres d’espinaca, vegetals escalivats i formatge Feta

11,50€

Wrap de pollastre a la graella
Maionesa de pesto de col Kale i tomàquets secs

12,75€

“Club Sandwich”

15,50€

Amanida de rúcula, tomàquet i parmesà

4,50€

Verdures de temporada al vapor

4,50€

Fulles d’espinacs baby saltejades
amb ceba confitada i nous

4,50€

Fregides de moniato

4,50€

Postres

Pa de “chía”, pit de pollastre a la graella, bacó, crudités i maionesa

Si li cal més informació sobre els al·lèrgens del menú, si us plau, contacti amb un membre de l’equip.

Crema catalana amb carquinyoli

5,50€

Pastís de poma tèbia amb toffee i gelat de vainilla

5,50€

Fruita de temporada amb sorbet de mandarina

5,00€

Pastís de xocolata “Sacher” amb gerds i sorbet de mango

5,50€

Assortiment de gelats i sorbets
Sorbet de mango, mandarina, coco o llimona
Gelats de vainilla, vainilla amb cookies, xocolata, maduixa o cafè

5,50€

IVA inclòs

Opció Saludable

Opció Vegetariana

