CLASSICS DE L’ENOTECA
Terrina de Foie amb poma i vainilla de bourbon
Tomàquet Raf amb Bonítol del Nord i ceba tendra
Amanida de llagostins amb poma i vinagreta de pinya
Ració de Pa de vidre
Pernil ibèric de gla de Guijuelo

PLATS CALENTS
18,95 €
15,95 €
14,95 €
3,20 €
23,95 €

El clàssic d'Ou fregit amb puré de patata i foie
Favetes 'baby' amb calamarsets i alls tendres confitats
Risotto de carxofes, llagostins i pernil i parmesà
Cocotxes de bacallà al pil pil de foie

16,25 €
16,60 €
17,85 €
20,95 €

LES CARNS
CRUS / MARINATS I ALGUNA COSA MES..
Salmó marinat amb vinagreta d’ encurtits
Carpaccio de presa ibèrica amb tòfona i parmesà
Tàrtar de salmó
Carpaccio de gambes a la taronja amb pinya i pebre
Anxoves del cantàbric amb oli de Blanqueta de Férez
Steak tartar de bou amb patates “pont neuf ”

15,40 €
15,65 €
15,90 €
15,90 €
17,50 €
20,50 €

Magret d'ànec amb peres
Onglet de bou amb ceba confitada i trinxat
Entrecot de bou (300 gr) amb puré de patata y pebrot
Porc ibèric de gla amb salsa lleugera d'espècies

20,50 €
18,95 €
20,90 €
19,95 €

ELS PEIXOS
Peixos del dia segons mercat

PSM

TAPES PER COMPARTIR DE SEMPRE
Croquetes artesanes de bacallà o pernil ibèric
Patates l'Enoteca ( nostra versió de patates braves )
Pebrots de Padrón-Herbon
Pop a fèria
Calamars andalusa

9,10 €
9,10 €
6,90 €
16,95 €
10,95 €

EL NOSTRE SUGGERIMENT DEL DIA
Productes de temporada

PSM

APARTAT IMPRESCINDIBLE : LES POSTRES
Tiramisú l'enoteca
Cheesecake amb fruits vermells
Mil fulls de nata i maduixes
Plat de tres formatges artesans de llet crua artesans
Coulant de xocolata negre amb gelat de vainilla
Diamant negre
Gelats i sorbets artesans
Tarta tatin amb gelat de vainilla

Menú Degustació ( Per a tota la taula )
42,50 €
( Aperitiu, entrant fred i calent, peix del dia, carn i postre )

'La filosofia de cuina que practiquem té com a fil conductor
el "Pica-pica" que tantes trobades a la taula ens ha ocupat
en les nostres cases. Treballem un estil de cuina
contemporània, utilitzant receptes clàssiques i modernes
de la gastronomia, propera a tot el públic ‘

Preus amb IGI inclòs

5,65 €
6,95 €
6,85 €
7,50 €
7,50 €
7,80 €
5,85 €
6,85 €

