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V QUINZENA DE LA CUINA DE LA CARXOFA 

 

Aperitiu 

Escabetx de carxofa amb cansalada del coll 

Degustació de quatre tastets... 

Amanida de carxofes i magranes amb formatge fresc i vinagreta de fruits del bosc 

Crema de carxofes amb ous de guatlla i tòfona 

Pastís de rap, llagostins i carxofes amb salsa de garotes 

Saltat de carxofes, rossinyols, espàrrecs i botifarra negra  

Segons plats a escollir... 

Llobarro a la brasa amb carxofes saltades o al forn amb patates i carxofes 

Calamarsons de platja amb la seva tinta, carxofes i all i julivert 

Pop a la brasa amb parmentier de carxofes 

Entrecot de bou filetejat amb ximixurri i carxofes a la brasa   

Espatlla de xai rostida amb carxofes i barreja de bolets  

Peus de porc desossats amb carxofes i moixernons  

Cua de bou amb trompetes de la mort, carxofes i fredolics 

Arròs a la cassola del Trabuc amb carxofes i ceps 

Postres a escollir... 

Poma al forn amb gelat de vainilla 

Magranes amb suc de taronge o moscatell  

Pastís del dia 

Xarrup de mandarina i llimona 

El menú constarà de... 

Aperitiu,  
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acompanyat de cava Parxet Brut Natural ,  cervesa Estrella Damm  o Vermut Lustau 

Quatre tastets degustació, un segon plat i un postre a escollir..., 

tot regat amb vi negre Basagoiti Tempranillo D.O. C. Rioja (crianza 2013)  

o bé vi blanc Raventós d’Alella Pansa Blanca D.O. Alella (2015) 

aigües minerals Font d’Or 

Postres de la casa a escollir... 

 

Cafè Saimaza  i licors a escollir...                                                              

. Whisky Knockando 12 anys                                                        anagrama Estrella Damm 

. Whisky Cardhu 12 anys                                                               anagrama Parxet 

. Rom Brugal Añejo 

. Gin Tònic de Edinburgh Premium Gin                                      anagrama Basagoiti 

. Orujos Pazo Pondal, blanc o d’herbes                                     anagrama Font d’Or 

. Licors d’avellana, préssec o poma                                            anagrama Saimaza 

  Tot al preu de 48.50€ ( 10% iva no inclòs)                              anagrama Guzmán 

 

Suplements vins 

Brunus D.O. Montsant 2012, 10€ 

Tionio D.O. Ribera del Duero 2013, 13€ 

 

 

 

  

 


