L’IDONI A CASA
(Plats per emportar)
Av. Olímpia s/n recinte Club Tennis Vic 1er Pis
T.93.883.27.01
-Croquetó de rostit…….. 2€ unitat
-Croquetó de marisc i gamba……..2€ unitat
-Les nostres patates braves (salsa a part)…….. 4.95€
-Brotxeta de gamba amb enbolcall cruixent de kataifí i sal de llima……..2.25€unitat
-Calamars fresc a l’Andalusa, amb maionesa de soja (salsa a part)……..9€
-Truita oberta amb rovellons,pernil i butifarra….11€
-Amanida tèbia de medalló de formatge de cabra amb fruits secs I vinagreta de gerds
(vinagreta a part)……..12€
-Amanida tèbia amb cues de gambes i ‘’zamburiñas’’ amb fruites, regada amb vinagreta de gerds ..14€
-Amanida amb ventresca de tonyina en conserva,amb trencadís de verdures i tomàquets .........13€
-Fideus yakisoba amb tires de pollastre cruixent,verdures i katsoubushi,amb salsa teriaky......8.50€
-Canelons tradicionals de rostit,pollastre i foie, gratinats (2 unitats)........14€
-Raviolis farcits de carxofa i pernil amb salsa de formatges i sorra de pernil.......... 10.50€
-Raviolis de verdures amb salsa de formatges i sorra de pernil....9.50€
ELS ARROSSOS
-El nostre rissoto al forn amb ceps i bolets i parmesà...... 13€
-Arròs negre amb entrebancs de calamars ,escamarlà i gamba........ 15€ xp
-Arròs mar i muntanya amb entrebancs de peu de porc,carxofes,
calamars i escamarlà ......15€xp
-Paella de marisc .......15€ xp
-Arròs de llamàntol ...... 21.50€ xp
-Fideuà amb allioli ...... 13€xp
CARNS
Pollastre a l’ast...10€
Melós de galta de porc....... 12.50€
Melós de vedella....... 14€
Melós d’espatlla de xai ........ 14€
Acompanyament melosos:
(parmentier de patata trufada ,bolets de temporada i la seva salsa)
PEIXOS
-Tàrtar de salmó marinat amb mostassa, cremós d’alvocats i chutney de mango........ 12.50€
-Tàrtar de tonyina fresca adobada amb salsa teriyaki,cremós d’alvocat i sèsam ....... 17.50
-Bacallà gratinat amb llit d’espinacs,panses i pinyons.......14€
-Pop amb daus de cansalada ibèrica amb parmentier de patata trufada ........ 18€
-Suprema de turbot fer al forn a la Donostiarra.....18.90€
POSTRES
Tatén de poma.........4€
El nostre cheasecake de formatge amb colis de gerds.....4.€
Trufes 4 unitats ....4€
Brownie de xocolata amb anous...4€
Coulant de xocolata amb sorra de galeta....4€ PREUS AMB IVA INCL

