
CARTA

PARA COMENZAR / PER COMENÇAR

Ensalada del Museu:  brotes frescos con aceite de oliva virgen y vinagre  de Jerez / Amanida 

del Museu: brots  frescos amb oli d'oliva verge i vinagre  de Jerez 10.50 €

Burrata con compota de tomate y rúcula / Burrata amb compota de tomàquet i ruca 10.20 €

Anchoas del Cantábrico / Anxoves del Cantàbric 15.40 €

Jamón iberico con pan de coca con tomate / Pernil ibèric amb pa de coca amb tomàquet 18.90 €

Carpaccio de salmón con salas tártara / Carpaccio de salmó amb salsa tàrtara 14.90 €

Crujiente de morcilla de piñones / Cruixent de botifarro de pinyons 9.60 €

Croquetas caseras de cocido (6U.) / Croquetes casolanes de carn d'olla (6U.) 9.60 €

Canelón XL casero gratinado  / Caneló XL casolà gratinat 12.50 €

Crema de marisco con su picadillo de jamón /Crema de marisc amb la seva picada de pernil 10.90 €

Tallarinas de playa salteadas / Tallarines de platja saltejades 16.50 €

PARA CONTINUAR / PER CONTINUAR

Arroz caldoso de pescado y marisco / Arròs caldós de peix i marisc 18.90 €

Entrecôte de buey  brasa al aceite de tomillo  / Entrecôte de bou brasa al oli de farigola 19.50 €

Meloso de ternera al vino tinto  / Melós de vedella al vi negre 13.50 €

Espaldita de cabrito confitada a baja temperatura / Espatlla de cabrit confitada 24.90 €

Cochinillo deshuesdo con salsa P.X. / Garrí desossat amb salsa P.X. 16.50 €

Lomo de bacalao pochée con muselina de ajetes  /  Llom de bacallà pochée amb muselina d'alls 

tendres 16.90 €

Salmón fresco  relleno de queso de cabra  / Salmó fresc farcit de formatge de cabra 14.50 €

Tronco de Rodaballo asado con esparragos verdes / Tronc de Turbot amb espàrrecs verds 24.50 €

Suquet de Rape al estilo del chef / Suquet de rap al estil del xef 24.50 €

MOMENTO DULCE  / MOMENT DOLÇ

Tarta de Santiago con moscatel / Pastís d'ametlles amb moscatell 6.25 €

Coulant de chocolate con helado de vainilla / Coulant de xocolata amb gelat de vainilla 6.25 €

Crujiente de avellanas y chocolate / Cruixent d´avellanes i xocolata 6.25 €

Mousse de crema catalana / Mousse de crema catalana 6.25 €

Helados y sorbetes  / Gelats i Sorbets 5.75 €

Pan de coca tostado con tomate / Pa de coca torrat amb tomàquet 1.90 €

Servicio de pan / Servei de pa 0.90 € 

*IVA INCUIDO/ INCLÒS


