MENÚ ESPECIAL XADÓ
-

Per Grups de 6 o més, es farà un PicaPica de primer –

Primers

Menú PicaPica dels Pescadors
Un assortit de plats mariners per compartir i disfrutar

Mínim 2 persones

Anxoves amb pa amb tomàquet
Bunyols de Bacallà casolans
Calamars a la romana fets a casa
Musclos al vapor
Cloïsses a la marinera
Escamarlanets frescos saltejats
Gambetes de Palamós saltejades
Bacallà a la Bïscaina

i de postre
Sorbet de Mojito o Iogurt Xadó

Amanida de temporada (Demana’ns quina és)
Ceviche de Gamba amb arròs i pressec paraguaià
Tartar d’escalivada amb anxoves
Carpaccio de Salmó amb vinagreta d’estragó
Calamars a la romana fets a casa
Pasta de full amb porros i llagostins
Musclos de roca fets al vapor
Tabulé amanida amb veduretes i Bulgur
Carpaccio de Meló i llagostins amb menta i salsa rosa
Pasta saltejada amb gambetes, all tomàquet sec
Carpaccio de filet de Bou amb parmesà +3,50€

Segons
Arròs a la cassola amb Marisc *
Entrecot de vedella amb salsa de pebre i guarnició
Platillo de Mandonguilles, Calamars i gambes
Peix fresc a la planxa o Donosti amb verduretes
Suquet de peix amb patates i acompanyat d’allioli
Canelons de peix amb salsa de marisc
Calamares fets a la planxa i amb all i julivert
Tajine de Kefta, estofado de albóndigas de terneraa
Cuscús de Pollastre i Verdures
Arròs negre de sofregit amb llagosta * +7,00
* L’Arròs minim 2 persones

Per Beure
Vi de la Casa o Tisana de Cava

Preu

30,50€ (

Per persona. Iva inclòs)

Amb pa, aigua

Postres
Iogurt del Xadó
Crema catalana
Bescuit de plàtan amb xocolata desfeta
Pastís casolà
Sorbet de Mojito
Fruita natural

Coulant de xocolata negra amb sorbet +3,00€
Tè amb reposteria àrab +3,00€

Beguda
Aigua sense gas

…Vins , cerveses i refrescos No inclosos

Preu

25,00€ (

Per persona. Iva inclòs)

