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23a Quinzena de la Cuina del Cargol
Aperitiu
• Torradeta de cargols amb trompetes de la mort.

tAstets
• Cargols a la llauna.
• Cargols al pebre negre i cansalada del coll.
• Cargols amb herbes del bosc.
• Cargols a la musselina d’all i oli.
• Cargols a la sevillana.
• Cargols farcits a la llauna.
• Cargols al formatge gratinats.
• Cargols a la Vall-honesta.
• Cargols amb bolets.
• Cargols a la tòfona negra.
• Cargols amb salsa de foi d’ànec.
• Cargols amb picada.
• Cargols gitanos.
• Cargols a la gurmanta riojana.
• Cargols amb pernil picants.

el menÚ constArà de...

Aperitiu,
Acompanyat de copa de cava Parxet Brut Natural, 
Fino La Ina o cervesa Estrella Damm.

tres tAstets, seGon plAt
i postres A escollir
Tot regat amb vi negre Basagoiti D.O.C. La Rioja, criança 2011 
o bé vi blanc Marquès d’Alella clàssic D.O. Alella.
Aigües minerals Font d’Or.

seGons plAts
• Peus de porc desossats amb carxofes, moixernons
   i cargols.
• Cuixa d’ànec de pagés rostida amb cargols a la catalana.
• Conill guisat amb verduretes i cargols.
• Guatlles amb escabetx calent i cargols.
• Jarret de vedella guisat amb vi del Priorat i cargols.
• Entrecot de bou filetejat amb formatge de Centelles, 
   rúcula i cargol.
• Bacallá amb cigrons, espinacs i cargols.
• Llobarro a la brasa amb cargols al fonoll.
• Sèpia amb cargols, calçots, carxofes i ou dur.
• Cap i pota de vedella amb ceps i cargols.
• Cabrit saltat amb alls tendres, espàrrecs i cargols.
• Arròs a la cassola amb costella, salsitxes, carxofes 
   i cargols.

un postre A escollir
• Pastís de recuit al caramel.
• Crema de Santa Agnès.
• Xarrup de mandarina o fruits del bosc amb coulis de taronge.
• Xarrup de mojito.
• Poma al forn.

cAfÈ sAimAZA i licors A escollir...
• Whisky de malta Cardhu 12 anys.
• Whisky japonès Nikka Single Malt.
• Gin Tònic de Edinburg Gin.
• Orujos Pazo Pondal blanc o d’herbes.
• Licors d’avellana, poma o prèssec. 

tot Al preu de 51,50€ (+10% IVA).

suplements vins
BRuNuS D.O. Montsant 2010____________________________10€.
TIONIO D.O. Ribera del Duero 2011______________________13€.
PIPER-HEIDSIECK BRuT champagne___________________21€.




