La carta
Bacallà fumat amb tomàquet , pipes de carbassa i olivada

13,00€

Crema tèbia de carbassa i citronella amb gambes

13,20€

Rosta de salmó marinat amb guacamole, fruits secs

12,50€

Carpaccio de gambes amb emulsió de llimona

10,80€

Amanida amb encenalls d’entrecot a la brasa,
formatge barroc artesà i gelat de tomàquet

13,00€

Croquetes de pernil i pollastre

11,30€

Foie mi cuit amb chutney de mango i ceba blava

14,00€

Cargols a la llauna

14,50€

Cargols amb farigola i romaní

14,50€

Cargols picantons guisats amb pernil

14,50€

Pernil ibèric amb pa de coca cruixent i tomacons de penjar

15,00€

Graellada de verdures a la brasa amb salsa romoulade

12,00€

Enciams amb bacallà esqueixat i romesco

11,50€

Vieires amb patata emmascarada de xistorra i festucs

14,00€

Carpaccio de peus de porc amb poma , nous i soja

10,50€

Els nostres arrossos a la llauna cuits al forn de brasa
Arròs amb gamba vermella 18€
Arròs amb ceps i presa ibèrica 18€
Arròs amb calamarsets 16€
Arròs negre amb pota de pop 19€
Arròs d’ànec i magret d’ànec 15€
Iva inclòs
Tots els àpats van acompanyats de pa casolà fet a l’Esportell
Molts plats de la nostra carta no contenen gluten demana la nostra carta d’al·lèrgens

Romesquet de rap I cloïsses

19, 00€

Pota de pop amb cremós remolatxa i patata blava

18,00€

Llenguado a la llimona

18,00€

Bacallà gratinat amb allioli suau de codonyat

14,60€

Sípia farcida de capipota gratinada

16,00€

Calamarsets encebats amb favetes

13,00€

Galta de vedella desossada amb salsa de vi vell

14,00€

Jarret de vedella amb poma , nous i prunes

11,80€

Espatlla de xai rostida al forn de llenya

14,00€

Peus de porc desossats farcits de botifarra negra

11,50€

Guisat de Mandonguilles amb sípia

14,30€

Cabrit arrebossat amb guarnició

13,00€

Costellam de porc Duroc ros al forn de llenya

12,00€

Cua de bou rostida a la cassola amb nous i orellanes

14,00€

Filet de vedella a la brasa

20,00€

Secret d’ibèric a la brasa

15,00€

Costelles i mitjanes de xai a la brasa

13,30€

Entrecot de vedella nacional a la brasa

14,50€

Mitjana de vaca vella a la brasa (800g aprox. i 30 dies de maduració)

24,00€
Iva inclòs

Tots els àpats van acompanyats de pa casolà fet a l’Esportell
Molts plats de la nostra carta no contenen gluten demana la nostra carta d’al·lèrgens

Les postres
Esfera de xocolata i maduixes amb nata
Flam de torró
Copa de gelats variats amb galetes
Màgnum de gelat de guyaba i xocolata rubí
Xarrup gelat de llimona
Lingot brownie amb xocolata i avellana
Crema catalana
Music amb moscatell
Sopeta de mango i maracujà amb gelat de maduixes en vinagre
Croquetes de xocolata
Pinya natural amb mel i llima
Suc de taronja amb gelat de vainilla
Meló impregnat de moscatell

*Si us ve de gust un gelat artesà, consulteu-nos els gustos

Totes les postres estan elaborades aquí a
l’Esportell

6,00€
6,00€
6,00€
6,70€
6,30€
7,00€
6,50€
6,50€
7,00€
7'20€
5,00€
5'20€
5'30€

