CODIGO 14
GASTROBAR

Plaça Major, 6. Local 5, L’Illa
Tel. 93 174 13 77

Menú adults
Primer plat

Menú infantil
Menú adults

Menú adults
Primer plat
Esqueixada de bacallà
Canelons cruixents d’ànec
Amanida de cigrons i peus de porc a la brasa

Enrotllat de patata farcit de tonyina
amb pebrot escalivat

Segon plat

Mongetes estofades amb popets

Coca d’escalivada amb formatge
de cabra caramel·litzat

Pollastre de pagès a la catalana
amb panses i prunes

Tagliattelle a la Carbonara amb galeta
de formatge

Filet de llom de vedella amb poma i foie

Segon plat

Bacallà amb melmelada de tomàquet

Galtes de porc al forn amb hummus
de mongeta del ganxet

Inclou: vi de la casa i gasosa,
aigua, postres i cafès

Lluç de palangre amb verduretes al vapor
i oli fumat
Filet de porc amb salsa d’ibèric
i parmentier de patata

Postres
Brownie de xocolata negra amb
coulis xocolata blanca
Escuma de crema catalana amb
pols de sucre cremat
Gaspatxo de fruites amb gelat de vainilla

Menú adult

15,90€
(fins a esgotar existències)

Carrer d'Antònia Canet, 6
Tel. 93 570 88 61

Gaspatxo amb picada de verduretes
i crostons de pa

Daus de tonyina amb llit de col llombarda
i coriandre

Obsequi de la
xapa Mollet Xef per als nens,
amb el menú infantil

VELL NOU

Menú infantil
Plat combinat
Hamburguesa amb croquetes
de pernil i patates
Escalopa de pollastre
amb croquetes de pernil i patates
Lluç amb croquetes de pernil i patates
Postres
Brownie de xocolata negra
amb coulis xocolata blanca
Escuma de crema catalana
amb pols de sucre cremat
Gaspatxo de fruites amb gelat de vainilla
Bola de gelat

Menú infantil

8,90 €

18

Cua de rap amb salsa de marisc

Menú adult

18€

Menú infantil
Plat únic

Assortiment de croquetes casolanes
Espagueti bolonyesa
Hamburguesa al plat
Canelons de pollastre
Inclou: aigua o refresc i postres

Menú infantil

9€

LA LLAR
D’ EN TARIEL
Rambla Pompeu Fabra, 42
Tel. 93 570 05 46

Menú adults

Aperitiu de la casa

RESTAURANT
MANJARI
Plaça Major, 7. L ‘Illa
Tel. 93 007 64 49

Menú adults

PIZZERIA
1900

Passatge Sant Miquel, 14
Tel. 93 315 54 60

Menú adults

Sopa de l'àvia

Assortiment d´embotits de Lleó amb
pa de coca amb tomàquet

Primer plat
Salmorejo cordovès amb encenalls
de pernil o ou
Amanida Capresse
Tomàquet farcit de 4 formatges
Tagliattelle al pesto
Musclos tigre

Canelons de rostit gratinats

Remenat d´alls tendres amb bolets i pernil del País

Barquetes d’endívies amb formatge cremós,
salmó fumat i nous

Segon plat

Salmorejo cordovès amb ou i encenalls de pernil

Conill a l’all

Canelons artesans de carn amb beixamel i gratinats

Calamars a l’andalusa

Pasta del dia amb salsa Carbonara i formatge manxec

Filet 1900

Fideuà a l´estil dels pescadors amb all i oli

Xurrasco a la brasa

Espàrrecs blancs amb pernil ibèric i maionesa

Botifarra a la brasa

Primer plat a escollir
o per compartir
Fussilli Napolitana amb formatge al pesto
o roquefort amb nous
Cloïsses i musclos a la marinera

Olla de pèsols estofats amb patates,
pastanagues i sèpia
Amanida de l'horta amb tonyina i ou dur
Lacón gallec amb cachelos

Primer plat

Amanida verda amb formatge de cabra,
xampinyons saltejats i salsa de gerds
Tosta de salmó fumat amb formatge fresc i la nostre tàrtara

Empedrat de llenties amb bacallà,
tomàquet i pebrot

Segon plat

Pizza a escollir (entre clàssiques i calzones)

Pit de pollastre arrebossat amb salsa de mel i mostassa

Segon plat

Magret d’ànec amb reducció de Pedro Ximenez

Carn de les nostres brases:
Bistec de vedella / Tira de xurrasco/
Galtes de porc / Pollastre / Conill /
Aletes de pollastre adobades /Llom / Secret
/ Botifarra / Ventall ibèric / Hamburguesa
casolana / Hamburguesa vegetariana
/ Broquetes / Filet ibèric sobre patates
de pobre i salsa de porto

Salmó a la planxa amb verduretes i romesco

Postres
Crema catalana
Mousse de cafè
Gelats: Llimona, maduixa, Nata,
xocolata o vainilla

Ous trencats amb xistorra i ceba caramel·litzada

Paella mixta a l'estil mariner

Hamburguesa 180gr amb bacó cruixent i ou ferrat

Bacallà a la donostiarra o a la planxa

Gambes a la planxa amb buquet d’enciams (sup. 4€)

Filet de vedella Nacional... (sup. 9 €)

Entrecot 250gr al seu gust (sup. 4€)

Entrecot de vedella nacional.... (sup. 5 €)

Costelles de xai amb all i oli (sup. 4€)

Refrescs, Negre de Navarra,
Blanc Tèrbol, Sangria de Vi

Menú infantil

Postres casolanes

Primer plat

Postres casolanes

Coulant de xocolata amb nata

Botifarra de Vic amb mongetes i all i oli
Garró de porc al forn amb salseta de vi negre
Xurrasco de vedella amb ximixurri
Secret ibèric amb all i oli i patata al caliu

Pastís de formatge amb fruits vermells

Menú adult

18€

Menú infantil
Primer plat
Pasta, sopa o Canelons
Postres
Escalopa o Hamburguesa

Crema catalana cremada
Flam casolà d’ou amb nata
Gelat variat amb pastís de Santiago i xocolata
Pa, café i 1 beguda inclosa

Menú adult

11,50€
1/2 Menú

8,50€

Menú adult

16€

Macarrons a la bolonyesa
Arròs a la cubana
Llàgrimes de pollastre
Segon plat
Croquetes de pernil
Hamburguesa de vedella
Pizza Margarita
Pizza Prosciutto

17’95€

Crep de Nutella

Menú infantil

Gelats: Llimona, maduixa, nata, xocolata o
vainilla

Sup. terrassa 1 €

Postres i Beguda

Menú infantil

Refresc, copa de vi, canya o aigua
Cafès a part
No es pot compartir el menú

A escollir

Postres
Iogurt natural

Refresc o aigua

Macarrons bolonyesa amb formatge amb
croquetes artesanes i patates fregides

No es pot compartir el menú

Pit de pollastre arrebossat i patates fregides

Menú infantil

Postres: Terrina de Gelat Variat
Pa i Beguda Inclosa

Menú infantil

12’50€

Sup. terrassa 1 €
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12€

