MENÚ DE GRUP SETMANAL
MENÚ DE GRUPO SEMANAL

Crema de carbassa amb cruixent de carbassó, tomàquet i anxova
Crema de calabaza con crujiente de calabacín, tomate y anchoa
Amanida de pernil d'ànec, encenalls de formatge parmesà i reducció de balsàmic
Ensalada de jamón de pato, virutas de queso parmesano y reducción de balsámico
Lingot de pasta rigatoni amb concassé de tomàquet, formatge brie gratinat i tòfona
Lingote de pasta rigatoni con concassé de tomate, queso brie gratinado y trufa

Llobarro i gamba a la planxa amb verduretes al safrà
Lubina y gamba a la plancha con verduritas al azafrán
Entrecot de vedella a la brasa, timbal de patata i salsa de trompetes de la mort
Entrecot de ternera a la brasa con timbal de patata y salsa de trompetas de la muerte
Paella de marisc al forn de carbó
Paella de marisco al horno de carbón

Assortiment de fruita de temporada
Variado de fruta de temporada
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla pequen
Coulant de chocolate con helado de vainilla pecan
Sorbet de mandarina amb cava Brut Nature
Sorbete de mandarina con cava brut nature

20€ DILLUNS A DIVENDRES / LUNES A VIERNES
23€ CAP DE SETMANA Y FESTIUS / FIN DE SEMANA Y FESTIVOS
Tots els nostres preus son en euros i IVA inclòs
Todos nuestros precios son en euros e I.V.A. incluido

Disponible paquete de bebidas (agua, vino y café) por 6€

Disponible paquet de begudes (aigua, vi i cafè) per 6 €

Mínim 6 persones i reserves amb 48 hores d'antelació
Mínimo 6 personas y reservas con 48 horas de antelación
Vàlid per dinars (13: 00-16: 00) i sopars (19:30-22: 30)
Válido para comidas (13:00-16:00) y cenas (19:30-22:30)

SUGGERIMENTS DEL XEF
SUGERENCIAS DEL CHEF

Pernil ibèric amb pa de vidre, tomàquet i oli d’oliva verge extra
Jamón ibérico en pan de cristal con tomate y aceite de oliva virgen extra
22
Amanida de pernil d'ànec, encenalls de formatge parmesà i reducció
de pedro ximenez
Ensalada de jamón de pato y virutas de queso parmesano con reducción de
Pedro Ximénez
14
Tomàquet cor de bou amb ventresca de tonyina, ou dur i vinagreta de
mostassa
Tomate cor de bou con ventresca de atún, huevo duro y vinagreta de
mostaza suave
12
Lingot de pasta rigatoni amb concassé de tomàquet, formatge brie
gratinat i tòfona
Lingote de pasta rigatoni con concassé de tomate, queso brie gratinado y trufa
12
Pop a la brasa amb trinchat de patata i ceba, pebre vermell de la vera
Pulpo a la brasa con trinchat de patata y cebolla, pimentón de la vera
20

Paella de marisc al forn de carbó
Varietat Bomba, Illa de Riu Delta de l'Ebre

Paella de marisco al horno de carbón
Variedad Bomba, Illa de Riu Delta del Ebro

20
Arròs caldós de llamàntol al forn de carbó (mínim 2 persones)
Varietat Bomba, Illa de Riu Delta de l'Ebre

Arroz caldoso de bogavante al horno de carbón (mínimo 2 personas)
Variedad Bomba, Illa de Riu Delta del Ebro

24 p.p.

Pa de vidre amb tomàquet 2€
Pan de cristal con tomate 2 €

Llobarro i gamba a la planxa amb involtini de verdures al safrà
Lubina y gamba a la plancha con envoltini de verduras al azafrán
24
Entrecot de vedella de girona a la brasa, timbal de patates i foie
acompanyat de salsa de trompetes de la mort
Entrecot de ternera de Girona a la brasa, timbal de patatas y foie acompañado
de salsa de trompetas de la muerte
24
Secret ibèric a la brasa amb chutney de cireres, ruca i fruits
secs
Secreto ibérico a la brasa con chutney de cerezas, rucula y frutos secos
22
Tartuffo de xocolata amb salsa de festucs
Tartuffo de chocolate con salsa de pistacho
6
Pastís fi de poma amb gelat de vainilla pequen
Tarta fina de manzana con helado de vainilla pecan
6
Sorbet de mandarina amb brunoise de kiwi
Sorbete de mandarina con brunoise de kiwi
6
Tots els nostres preus son en euros i IVA inclòs.
Tots els nostres productes es cuinen en el nostre forn de carbó.
Aquest establiment coneix i aplica les obligacions del Reial Decret sobre la protecció contra els anisakis.
Disposem de cartes amb informació en matèria d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Demaneu més informació al nostre personal.
Todos nuestros precios son en euros e IVA incluido

Todos nuestros productos se cocinan en nuestro horno de carbón.
Este establecimiento conoce y aplica las obligaciones del Real Decreto sobre la protección contra los anisakis.
Disponemos de cartas con información en materia de alergias e intolerancia alimenticias. Soliciten información a nuestro personal.

www.ebocarestaurants.com

