Menú del Dilluns
Petit aperitiu de benvinguda

Primers
Salmorejo de Cheff. Salmorejo del Cheff
Musclos a la Brasa. Mejillones a la Brasa
Empedrat de mongetes amb raïm i sardina fumada. Empedrado de judías con uvas y sardina ahumada
Tortellini farcit de formatge amb salsa de pesto. Tortellini de queso con salsa de pesto
Xipirons a l’andalusa. Chipirones a la andaluza. SUP. +5,5€
Pebrots del padró. Pimientos del padrón. SUP. +3,5€
Cargols “del Bierzo” al nostre estil. Caracoles del bierzo a nuestro estilo. SUP. +3,9€

Segons
Gambes a la planxa amb all i julivert. Gambas a la plancha con ajo y pererjil
Botifarra a la brasa amb patates potxades amb ceba i mini pebrots. Butifarra con patatas y cebolla pochadas
PAELLA DE SANT CARLES amb galeres i sepia. Paella de San Carles con galeras y sepia

Roasbeef de vedella amb salsa de pebre verda. Rosbif de ternera con salsa de pimienta verde

Entrecot de 350gr a la brasa amb parmentier de cítrics. Entrecot a la brasa con parmentier de citricos. SUP. +6,5€
Mitjana de vedella de 500gr a la brasa amb xips de verdures. Chuletón de 500gr a la brasa con chips. SUP. +9,5€
Llom de bacallà a la llauna. Lomo de bacalao a la llauna. SUP. +7,5€

Una Copa de vi, canya de cervesa, refresc o aigua. Postres o cafè/tallat.

MENU COMPLERT 12,9€
MENU PRIMERO 9,9€ - A escollir un plat dels primers, beguda i postres.
MENU SEGUNDO 11,5€ - A escollir un plat dels segons, beguda i postres.

No inclosos els plats de suggerencia o amb suplement.

Celebra un día diferente con un arroz con Bogavante
NOU MENÚ PER A CAPRITXOSOS
Pruébalo!!!

Menú del Dimecres
Petit aperitiu de benvinguda

Primers
Sopa fresca de meló de proximitat amb encenalls de pernil. Sopa fira de melon con birutas de jamon
Esqueixada de Bacallà. Esqueixada de bacalao
Remenat d’ous amb gules i pebrot del piquillo. Revoltillo de huevos con gulas y pimiento del piquillo
Graellade de verdures a la brasa amb salsa romesco. Parrillada de verduras a la brasa con salsa romersco
Xipirons a l’andalusa. Chipirones a la andaluza. SUP. +5,5€
Pebrots del padró. Pimientos del padrón. SUP. +3,5€
Cargols “del Bierzo” al nostre estil. Caracoles del bierzo a nuestro estilo. SUP. +3,9€

Segons
Peix del dia. Pescado del dia
Entranya a la brasa amb patates potxades amb ceba i mini pebrots. Entiraña a la brasa con patatas y cebolla pochadas
PAELLA DE XIPIRONS amb sipia. Paella de chipirones con sepia
Caneló de foiet amb beixamel i formatge parmesà. Canelón de rustido con bechamel y queso parmesano

Entrecot de 350gr a la brasa amb parmentier de cítrics. Entrecot a la brasa con parmentier de citricos. SUP. +6,5€
Mitjana de vedella de 500gr a la brasa amb xips de verdures. Chuletón de 500gr a la brasa con chips. SUP. +9,5€
Llom de bacallà a la llauna. Lomo de bacalao a la llauna. SUP. +7,5€

Una Copa de vi, canya de cervesa, refresc o aigua. Postres o cafè/tallat.

MENU COMPLERT 12,9€
MENU PRIMERO 9,9€ - A escollir un plat dels primers, beguda i postres.
MENU SEGUNDO 11,5€ - A escollir un plat dels segons, beguda i postres.

No inclosos els plats de suggerencia o amb suplement.

Celebra un día diferente con un arroz con Bogavante
NOU MENÚ PER A CAPRITXOSOS
Pruébalo!!!

Menú del Dijous
Petit aperitiu de benvinguda

Primers
Remenat d’ous amb gambes i alls tendres. Revoltillo de huevos con gambas y ajos tiernos
Gaspatxo Andalús. Gazpacho andaluz
Volcà d’espagueti als quatre formatges. Volcán de espagueti a los 4 quesos
Musclos al vapor. Mejillon al vapor
Xipirons a l’andalusa. Chipirones a la andaluza. SUP. +5,5€
Pebrots del padró. Pimientos del padrón. SUP. +3,5€
Cargols “del Bierzo” al nostre estil. Caracoles del bierzo a nuestro estilo. SUP. +3,9€

Segons
Peix del dia. Pescado del dia
Botifarra a la brasa amb patates potxades amb ceba i mini pebrots. Butifarra a la brasa con patatas y cebolla pochadas
PAELLA A LA MARINERA. Paella a la marinera
Costelles de cabrit amb parmentier de cítrics. Costillas de cabrito con parmelier de cítricos

Entrecot de 350gr a la brasa amb parmentier de cítrics. Entrecot a la brasa con parmentier de citricos. SUP. +6,5€
Mitjana de vedella de 500gr a la brasa amb xips de verdures. Chuletón de 500gr a la brasa con chips. SUP. +9,5€
Llom de bacallà a la llauna. Lomo de bacalao a la llauna. SUP. +7,5€

Una Copa de vi, canya de cervesa, refresc o aigua. Postres o cafè/tallat.

MENU COMPLERT 12,9€
MENU PRIMERO 9,9€ - A escollir un plat dels primers, beguda i postres.
MENU SEGUNDO 11,5€ - A escollir un plat dels segons, beguda i postres.

No inclosos els plats de suggerencia o amb suplement.

Celebra un día diferente con un arroz con Bogavante
NOU MENÚ PER A CAPRITXOSOS
Pruébalo!!!

Menú del Divendres
Petit aperitiu de benvinguda

Primers
Cigrons guisats amb botifarra negra i botifarra del perol. Garbanzos cocinados con butifarra negra y butifarra
Coca de recapta amb formatge de cabra i sardina fumada. Coca de recapta con queso de cabra y sardina fumada
Ajoblanco de coco i kimchi. Ajoblanco de coco con kimchi
Remojon Almeriense . Remojon Almeriense

Amanida de de patata amb taronges, olivada, bacallà i ceba tendra.

Ensalada de patata con naranja, olivada, bacalao y cebolla tierna

Xipirons a l’andalusa. Chipirones a la andaluza. SUP. +5,5€
Pebrots del padró. Pimientos del padrón. SUP. +3,5€
Cargols “del Bierzo” al nostre estil. Caracoles del bierzo a nuestro estilo. SUP. +3,9€

Segons
Peix del dia. Pescado del dia
Filet de porc amb salsa de pebre. Filete de cerdo con salsa verde
ARROZ NEGRO amb sepia i gamba. Arroz negro con sepia y gambas
Gambes a la planxa amb all i julivert. Gambas a la plancha con ajo i perejil

Entrecot de 350gr a la brasa amb parmentier de cítrics. Entrecot a la brasa con parmentier de citricos. SUP. +6,5€
Mitjana de vedella de 500gr a la brasa amb xips de verdures. Chuletón de 500gr a la brasa con chips. SUP. +9,5€
Llom de bacallà a la llauna. Lomo de bacalao a la llauna. SUP. +7,5€

Una Copa de vi, canya de cervesa, refresc o aigua. Postres o cafè/tallat.

MENU COMPLERT 12,9€
MENU PRIMERO 9,9€ - A escollir un plat dels primers, beguda i postres.
MENU SEGUNDO 11,5€ - A escollir un plat dels segons, beguda i postres.

No inclosos els plats de suggerencia o amb suplement.

Celebra un día diferente con un arroz con Bogavante
NOU MENÚ PER A CAPRITXOSOS
Pruébalo!!!

