CATALÀ

SUGGERIMENTS
2021

SUGGERIMENTS DEL XEF

PLATS DE LA SETMANA

Mozzarella fresca tarongina
amb tartufata, sal maldon i fus de tomàquet de tapenada

15,50€

Fideuà de sípia i llagostins
amb allioli de la seva tinta

19,90€

Suquet de rap i gambes
amb fumet de peix de roca

23,80€

Sepionetes de Sant Carles de la Ràpita
saltejades amb piquillos

24,00€

Amanida de fettuccine
amb vinagreta cítrica i fruits del mar

14,90€

Empedrat de Santa Pau i bacallà
amb romesco d’avellanes i pols de quicos picants

14,00€

Amanida de tomàquet
de petits productors amb oli verge d’oliva i sal Maldon

11,50€

Amanida de fulles nobles amb Mizuna
mostassa, bleda vermella, rinxols de bladers i pastanaga
amb lloms de tomàquets confitats

8,50€

Cassola d’escopinyes
amb ratlladura de llima i oli verge

16,50€

Filets de sardina fumada
al romaní amb canels de mató del Pirineu

14,50€

Crema de primavera
amb productes ecològics

8,50€

Canelons
de carn d’olla i beixamel trufada

14,50€

Rigatoni
amb crema blanca de bacallà i gambes amb punt de ginebró

12,90€

Entrecot a la brasa
amb verdures de temporada, oli de farigola i romaní

22,50€

Pollastre rostit del Penedès
amb prunes, panses i pinyons

15,50€

Espatlla de xai al forn de carbó
desossada amb pera groga confitada i canyella

21,50€

El nostre tàrtar de filet de vedella
tallat a ganivet i fet davant del client

21,00€

Morro de bacallà
a baixa temperatura amb salsa verd blanc de llagostins

Peix del dia

22,00€

Segons mercat

ARROSSOS

Mín. 2 persones / preu x comensal

Paella de peix i marisc
amb fumet dels pescadors

22,00€

Cassola d’arròs cremós
de botifarra, pollastre, espàrrecs bladers i toc de foie

19,50€

Arròs caldós
d’escamarlans i galeres

26,00€

POSTRES

Gelat de biscuit amb xocolata calenta

6,00€

Crema catalana

6,00€

Sorbet llimona
marinat amb marc de cava o vodka

6,00€

Els postres del nostre xef

6,00€

Postre de Músic

6,00€

4gats.com

Preus amb IVA inclòs

