(Entrants a compartir)

(Entrants a compartir)

Amanida Cèsar

Patates braves de La Botiga

Croquetes de gorgonzola i nous

o

Croquetes de gorgonzola i nous

Saquets d’albergínia amb formatge de cabra
a l’oli de romaní

Verdures de temporada a la brasa
amb oli d’oliva verge i sal Maldon

Amanida de brots verds amb vinagreta de poma
Pollastre al allet amb xampinyons
i daus de patates fregides
o
Tonyina a la planxa amb daus d’alvocat i tomàquet
“Danone”: iogurt natural XL amb confitura
de llimona i cruixents de fruita

Cucurutxo de carxofes fregides

o

Ous estrellats amb patates fregides i encenalls
de pernil ibèric

Ous estrellats amb patates fregides
i encenalls de pernil ibèric

Amanida Cèsar
Hamburguesa casolana de vedella bruna
amb sorpresa de formatge de cabra
o

Hamburguesa casolana de vedella bruna
amb superxips i ketchup casolà
o
Tonyina a la planxa amb daus d’alvocat i tomàquet

Tonyina a la planxa amb daus d’alvocat i tomàquet
Tiramisú artesà

Aigua mineral
Bodega: Vi tempranillo La Botiga
(1 ampolla cada 3)
Cafè

18,90
IVA inc

"Maizena": Crema catalana
amb barretina de carquinyoli

Aigua mineral

Aigua mineral

Bodega: Vi tempranillo La Botiga
(1 ampolla cada 3)

Bodega: Vi tempranillo La Botiga
(1 ampolla cada 3)
Cafè

23,50

Cafè

23,50
IVA inc

IVA inc

(Entrants a compartir)
Patates braves de La Botiga
Croquetes de gorgonzola i nous
Saquets de pasta fresca farcida de formatge i pera
amb salsa de carbassa i parmesà
Pernil ibèric de gla
Verdures de temporada a la brasa amb
oli d’oliva verge i sal Maldon
Medallons de bou amb cobertura de brie fos
o
Calamars a la planxa amb gràcia

Amanida de tartar de tomàquet del Maresme
amb encenalls de bonítol i ceba
o
Macarrons de fonda
amb cobertura de formatge gratinat
o
Truita oberta de pa, tomàquet
i pernil ibèric, feta al moment
Medallons de bou amb cobertura de brie fos
o
Hamburguesa casolana de vedella bruna
amb sorpresa de formatge de cabra
o

"Galetes Maria": Galetes Maria trencades, crema
i maduixots amb gelat de galetes

Calamars a la planxa amb gràcia

Aigua mineral

"Galetes Maria": Galetes Maria trencades, crema
i maduixots amb gelat de galetes

Bodega: Arienzo Crianza Marqués de Riscal
o Xic Blanc d'Agusti Torelló Mata
(1 ampolla cada 3)
Cafè

25,40
IVA inc

Aigua mineral
Bodega: Arienzo Crianza Marqués de Riscal
o Xic Blanc d'Agusti Torelló Mata
(1 ampolla cada 3)
Cafè

25,50

(Entrants a compartir)
Croquetes de gorgonzola amb nous
Pernil ibèric de gla
Patates braves de La Botiga
Amanida de tartar de tomàquet del Maresme
amb encenalls de bonítol i ceba
Verdures de temporada a la brasa amb
oli d’oliva verge i sal Maldon
Bombons de foie amb poma
Entrecot de bou a la graella amb un toc
de sal de sèsam i unes patates fregides
o
Bacallà a la llauna amb patates panaderes
“Torras”: Pecat de xocolata amb salseta de llimona
Aigua mineral
Bodega: Arienzo Crianza Marqués de Riscal
o Xic Blanc d'Agusti Torelló Mata
(1 ampolla cada 3)
Cafè

28,50
IVA inc

IVA inc

Amanida d’espinacs fresques amb formatge de cabra
i vinagreta de tomàquet

Verdures de temporada a la planxa
amb oli d'oliva i sal Maldon

Amanida d’espinacs fresques amb formatge de cabra
i vinagreta de tomàquet

o

o

o

Saquets d’albergínia amb formatge de cabra
a l’oli de romaní

Amanida d’espinacs fresques amb formatge de cabra
i vinagreta de tomàquet

Crema de carbassó, iogurt i pipes

o

Saquets de pasta fresca farcida de formatge i pera
amb salsa de carbassa i parmesà

Risotto de ceps

Pit de pollastre Halal a la planxa amb patates
o

o

Pollastre de pagès farcit de brie,
cuit a baixa temperatura amb salsa de foie

Hamburguesa Halal a la planxa amb patates

Verdures de temporada a la brasa
amb oli d’oliva verge i sal Maldon

o

"Maizena": Crema catalana
amb barretina de carquinyoli

Entrecot de bou a la graella amb un toc
de sal de sèsam i unes patates fregides

Amanida fresqueta de fruites temporada

o

Aigua sense gas 1/2 o refresc

Aigua mineral

Bacallà a la llauna amb patates panaderes

Cafè

“Torras”: Pecat de xocolata amb salseta de llimona

24,95

Bodega: Vi tempranillo La Botiga
(1 ampolla cada 3)

IVA inc

Aigua mineral
Bodega: Arienzo Crianza Marqués de Riscal
o Xic Blanc d'Agusti Torelló Mata
(1 ampolla cada 3)

Cafè

22,95
IVA inc

Cafè

28,50
IVA inc

Menús vàlids per a La Botiga Gandesa i La Botiga Arenes. Per a reserves en l'Aeroport: 650.896.191 o 683.424.634

