El

Nostre

Menú

Entrants Freds
2

Esqueixada de bacallà
1,2,3,4
Amanida Can Sidro amb embotits del Berguedà
Espàrrecs de Navarra amb pernil de Cedrillas
1,4
Coca de pà amb tomàquet amb pernil de Cedrillas
1,2,4
Coca de pà amb tomàquet amb pebrot escalivat i anxoves
1,3,4
Amanida de verds amb formatge de cabra i vinagreta de pinyons i fruits vermells
1,2,4
Xató de Vilanova
1,2,3,4
Assortiment de patés
Suplements (No inclòs al menú)
1,4
Plat de pernil Ibèric D.O Guijuelo amb pà de coca … 6€
Vichyssoise de meló amb alfàbrega i fruits vermells

Entrants Calents
1,4

Verdures a la brasa amb romesco
1,4
Espàrrecs bleders a la brasa
4
Carxofes confitades amb crosta d'atmetlla(temporada)
1,2,3
Pebrots del piquillo farcits de carn i botifarra negra amb salsa de ceps
Pebrots del piquillo farcits de bolets i tòfona amb salsa d’espàrrecs
1,4
Pasta de full farcida de samfaina amb amanida de rúcula i fruits secs
1,2,3
Canelons de la iaia
1,2,3
Escudella amb pilota(temporada)
1
Trinxat de la Cerdanya amb rosta de cansalada Ibèrica
1,2,3,4
Croquetons de carn d'olla
1,2,4
Fideuà
Faves a la catalana
2,3,4
2,3,4
2,3,4
Cargols a la llauna
/Cargols Can Sidro (amb butifarra i alioli gratinat)
/Cargols amb suc

Arrossos

(Suplement -No inclòs al menú)
1,4
Arròs caldós amb Llamàntol (min.2 persones) … 8€
1,4
Paella de Mar i Montanya … 4€
1,4
Paella de marisc sense entrebancs … 6€

PEIXOS
Sèpia a la planxa amb llit de patata al caliu
1,2,3,4
Bacallà a la Catalana, Bacallà a la muselina d'alls, Bacallà amb alls tendres
Orada o Llobarro a la brasa amb guarnició
Lluç amb tomàquet i alfàbrega segons mercat
Salmó a la graella amb verduretes de temporada
Suplements (No inclòs al menú)
Aquest establiment té a disposició dels
Graellada de Rap i Lluç amb llagostins i closca … 8€
1,3
clients tota la informació sobre
Llenguado de la costa a la menière … 6€
al.lèrgens o intoleràncies dels plats que
ofereix. Consulteu al nostre personal.

