
 

 
Menú Migdia / Menú Medio día 

- Menú al migdia/ Menú mediodía - 
 

 

Entrants…Entrantes 
 

Gaspatxet d’avellanes amb gelat de formatge de cabra i olives kalamata  
Gazpachito de avellanas con helado de queso de cabra y olivas kalamata 

Roastpork  a la sal amb mostasses i maduixes 
Roast Pork a la sal con mostazas y fresas 

Pop a la brasa, col kimchi, Parmentier de patates i “migas” amb pebre vermell de la Vera 
Pulpo a la brasa, col kimchi, Parmentier de patatas y migas con pimentón de la Vera 

Porros confitats, formatge feta, piparra, pastanaga escabetxada i all negre       
Puerros confitados, queso feta, piparra, zanahoria escabechada y ajo negro 

Ceviche de corvina amb alvocat i mango 
Ceviche de corvina con aguacate y mango 

Fideuà de peix 
Fideua de pescado 

Carxofes confitades amb pernil i demi glace +2,50€ 
Alcachofa confitada con jamón y demi-glace +2,50€ 

 
Segons…Segundos 

 
                      Corvina amb porros i romesco / Corvina  con puerros y romesco 

Arròs negre amb escopinyes i allioli de julivert/ Arroz negro con berberechos y alioli de perejil 
Magret d’ànec 5 aglans amb guarnició / Magret de pato 5 Bellotas con guarnición 

Tall rodó de vedella amb nyàmeres i cebetes a la ratafia/ Redondo de ternera con tupinambo y 
cebolletas a la ratafia 

Secret ibèric amb poma de Girona / Secreto ibérico con manzana de Girona 
Entrecot de vedella amb guarnició +4,00€ /Entrecot de ternera con guarnición +4,00€ 

Carrat de xai amb favetes saltejades i parmentier de patates +4,50€ 
 Carré de cordero con habitas salteadas y parmentier de patatas +4,50€ 

Suprema de turbot a la donostiarra amb patates panadera +5,00€ 
Suprema de rodaballo a la donostiarra con patatas panadera +5,00€ 

 
Postre…Postres 

 
Torrada de Santa Teresa amb ratafia i crema catalana 

Torrijas con ratafia y crema catalana 
Cheesecake, toffee, gelat de pebre rosa i cruixent de xocolata 

Cheesecake, toffee, helado de pimienta rosa y crujiente de chocolate 
Crema de llimona i cítrics / Crema de limon y citricos 

Gelat de gerds i/o Xocolata/ Vainilla /Helado de frambuesa y/o Chocolate/ Vainilla 
 
 

25,00€ 
Inclou: Aigua, pa, aperitiu, petit fours i IVA    

Cafè i begudes apart 
Incluye: Agua, pan, aperitivo, petit fours e IVA  

Café y bebidas aparte 


