cuina en miniatura

CARNS

Tartar de tomàtiga amb mousse d’alfàbrega (4,7,10)
3,95 €
Caneló d’albergínia amb formatge de cabra i vaca (7)
3,95 €
Tataky de tonyina amb hummus i soia (4,6,11)
8,90 €
Faves amb pernil (1)
10,75 €
Torrada de pollastre amb tàrtara de verdures i mostassa (1,7,10) 7,20 €

Porcell de Menorca a baixa temperatura amb poma i
pudin polenta (12)
Be de Menorca a baixa temperatura amb mel amb patates i
xalotes (7)
Filet de vedella vermella de Menorca amb salsa de vi i fruits
vermells i terrina de patata (7,12)
Hamburguesa de pollastre i foie amb patates fregides i pebres
verds frits (1,3)
Paella de carn
Paella mixta (2,4,12,14)

amanides i entrants
Amanida verda (pebres, cogombre, pastanaga, xerris, ceba i olives) 6,85 €
Amanida de Menorca (tomàtigues, formatge, ceba i tàperes) (7,12) 6,95 €
Amanida de llegums (cigrons, llenties, mongetes blanques, ceba,
6,95 €
pebres, ràvecs, olives i xerris) (12)
Amanida d’albergínies amb xerris frits i codony
6,95 €
Amanida de pollastre escabetxat (12)
7,00 €
Tortelloni de ricotta i espinacs amb salsa pesto (1,7,8)
9,80 €
Pernil ibèric
15,75 €
Assortiment de formatges de Menorca (7,12)
13,50 €
Pa amb tomàquet (1,6,7)
2,20 €

PEIXOS
Lluç amb salsa d’alls tendres i patates (4,12)
Rap amb olives i tomàquets (4,12)
Bacallà amb verdures escabetxades (4,12)
Corbina amb salsa de coco i arròs (4)
Paella de marisc (2,4,14)

18,00
21,50
17,75
20,85
21,00

€
€
€
€
€

19,75 €
19,50 €
20,75 €
19,50 €
16,90 €
18,50 €

POSTRES
Textures de xocolata (1,3,7)
Pudding d’ensaimada amb taronja i vinagre de xerès (1,3,6,12)
Tortada d’ametlles, crema de regalèssia i merenga de gin (3,7,8)
Formatges de Menorca amb ﬁgat i codony (7,12)
Fruites de temporada amb almívar d’anís estrellat
Gelats:

-

Sorbet de llimona (5,7,8)
Vainilla (3,5,6,7,8)
Xocolata (5,6,7,8)
Turró (3,5,7,8)

4,95
4,95
4,95
6,15
4,95

€
€
€
€
€

2,00 € per bolla

PLATS PER ENCÀRREC (MÍNIM 2 PERSONES)
Alguns plats s’han de demanar en 2 dies d’antelació. Preguntin al cambrer/a.

Calderetas i arrossos caldosos (1,2,5,8)

SPM
IVA inclòs

