Entrants
Gaspatxo de fruites i verdures amb fruits de mar
Gazpacho de frutas y verduras con frutos de mar
o

Coca de tomàquets i fruits secs amb formatge Neu de Cadí i amanida
Coca de tomates y frutos secos con queso Neu de Cadí y ensalada
o

Tallarins frescos a la crema de múrgoles
Tallarines frescos a la crema de colmenillas
o

Graellada de verdures
Parrillada de verduras
o

Arròs de muntanya a la cassola amb carreroles **
Arroz de montaña a la cazuela con senderuelas (Mínim 2 pers.)
Segons
Corball al forn amb patates a lo pobre i verduretes **
Corvina al horno con patatas a lo pobre y verduritas
o

Bacallà confitat amb muselina de pera /Bacalao confitado con muselina de pera **
o

Magret d’ànec amb confitura d’albercoc / Magret de pato con confitura de albaricoque
o

Melós de vedella al vi del Costers del Segre i perfum de tòfona
Carrillera de ternera al vino de Costers del Segre y perfume de trufa
O

Gall Roig de l’alt Urgell a l’estil de l’àvia Quica **
“Gall Roig” del Alt Urgell al estilo de la abuela Quica
o

Espatlla de corder del Pirineu a les 12 hores
Paletilla de cordero del Pirineo a las 12 horas
Les Postres
Gelat de pa amb oli sal i xocolata / Helado de pan con aceite sal y chocolate
Pastís de poma, crema anglesa i gelat d’avellana (20 minuts) **
Pastel de manzana, crema inglesa y helado de avellana
Mató de la Seu amb mel i nous / Requesón de la Seu con miel y nueces
Gelat de iogurt amb gerds / Helado de yogurt con frambuesas
Sopa de fruita de la passió amb sorbet d’alfàbrega
Sopa de fruta de la pasión con sorbete de albahaca

27,00 € IVA inclòs / incluido
Plat únic + postres 21,00 € / Plato único + postres 21,00 €
**Plats amb suplement de 3,00 € / ** platos con 3,00 € de suplemento

