La Nostra Carta

-

Nuestra Carta

Entrants freds . Entrantes fríos
Amanida variada

( IGI no inclòs)

7,40€

Ensalada variada

Amanida Xatonada ( escarola, bacallà,tonyina,anxoves i salsa romesco)

11,50€

Ensalada Xatonada (bacalao, escarola,anchoas,atún y salsa romesco)

Amanida de Escarola amb formatge de cabra calent amb mel i nous

11,50€

Ensalada de escarola y queso de cabra con miel

Pasta tèbia de dos colors saltejada amb bolets i carpaccio de gambes

15,40€

Pasta tibia salteada con setas y carpaccio de gambas

Bloc de Foie-gras d`Ànec amb Torradetes

20,50€

Bloc de foie-gras de pato con tostaditas

½ Bloc de Foie-gras d`Ànec amb Torradetes

11,20€

½ Bloc de foie-gras de pato con tostaditas

Taula de Assortiment de Patés

13,60€

Tabla de surtido de patés

½ Taula de Assortiment de Patés

8,50€

½ Tabla de surtido de patés

Taula de Pernil Ibèric de Gla ¨Bellota¨

23,80€

Tabla de jamón ibérico de bellota

½ Taula de Pernil Ibèric de Gla ¨Bellota¨

13,60€

Tabla de jamón ibérico de bellota

Taula de Assortiment de Embotits Ibèrics

21,80€

Tabla de surtido de embutidos ibéricos

Taula de Assortiment de Formatges Manxegos
Tabla de surtido de quesos manchegos
½ Taula de Assortiments de Formatges Manxegos

15,70€
9,50€

½ Tabla de surtido de quesos

Carpaccio de Bacallà amb tomàquet fresc

11,80€

Carpaccio de bacalao con tomate natural

Carpaccio de Bou amb encenalls de Parmesà
Carpaccio de buey con queso parmesano

15,40€

Entrants Calents . Entrantes Calientes
Sopa de Galets i mini Mandonguilles

( IGI no inclòs)

7,80€

Sopa de codillos y mini albondinguillas

Escudella Barrejada

10,20€

Escudella mezclada (sopa tipica de Andorra)

Sopa de Ceba Gratinada amb Rovell d`Ou i Formatge

7,60€

Sopa de cebolla gratinada con yema de huevo y queso

Cassoleta de Bolets Barrejats Saltejats amb All i Julivert

14,00€

Cazuela de setas variadas salteadas con ajo y peregil

Brandada de Bacallà amb Torradetes

11,30€

Brandada de bacalao y tostaditas

Albergínia farcida de carn i verdures gratinada amb formatge

9,95€

Berenjena rellena de carne y verdura y gratianda con queso

Canelons de Carn Gratinats amb Formatge al estil l`Eulari

10,20€

Canelones de carne gratinados con queso

Canelons amb Espinacs i Verdures Gratinats amb Formatge

8,10€

Canelones de espinacas y verduritas gratinados con queso

Espàrrecs Verds Gratinats amb Rocafort

11,70€

Esparragos trigueros gratinados con roquefort

Faves ¨Baby¨ Saltejades amb Pernil de Gla

17,90€

Havitas ¨baby¨salteadas con jamón de bellota

Macarrons a la bolonyesa /o salsa de tomàquet

8,10€

Macarrones a la boloñesa / o con salsa de tomate

Lasanya de carn gratinada amb formatge

14,15€

Lasaña de carne gratinada con queso

Croquetes de pernil casolanes (6unit.)
Croquetas de jamón
Cargols. Caracoles
Cargols del País a Llauna amb all i oli

8,10€

15,20€

Caracoles del país a la llauna con allioli

Cargols l`Eulari Guisats a la Catalana
Caracoles guisados a Catalana

16,40€

Arrosòs . Arrozes
Arròs de Muntanya

( IGI no inclòs)

17,80€

Arroz de montaña

Arròs Negre (amb fruits del mar)

17.90€

Arroz negro con frutos del mar

Arròs Caldós amb Pop

16,80€

Arroz caldoso con pulpo

Fideus a la Cassola (Mar i Muntanya)
Fideus a la cazuela de mar y montaña

15,00€

Rissoto amb espàrrecs verds i escalopa de foie fresc

15,20€

Rissoto de esparragos trigueros i escalopa de higado de pato fresco

Rissoto amb ceps i formatge parmesà

16,70€

Rissoto con ¨ceps¨ y queso parmesano

Peix . Pescados
Bacallà l`Eulari (amb llit de patates i samfaina)

19,40€

Bacalao l`Eulari con cama de patata y pisto

Bacallà gratinat amb all i oli

19,40€

Bacalao gratinado con allioli

Bacallà al forn amb carpaccio de gambes

19,40€

Bacalao al horno con carpacio de gambas

Bacallà amb ceba confitada i panses

19,40€

Bacalao con cebolla confitada y uvas pasas

Truita del Riu a l` Andorrana

10,50€

Trucha de rio a la Andorrana

Suprema de Salmó a la Brasa

14,10€

Suprema de salmón a la parrilla

Tronc de Lluç al forn amb Gambes
Tronco de merluza al horno con gambas

18,10€

Carns.Carnes
Peus de Porc Guisats amb Bolets i Cigrons

( IGI no inclòs)

13,60€

Manitas de cerdo guisadas con setas y garbanzos

Peus de Porc a la Brasa

10,60€

Manitas de cerdo a la parrilla

Civet de porc senglar guisat amb bolets

16,40€

Javali guisado con setas

Cuixa d`ànec confitada amb taronja

13,30€

Pata de pato al horno con naranja

½ Espatlla de Xai Rostida al Forn

18,40€

½ Paletilla de cordero asada al horno

Costelles de Xai a la Brasa amb All i oli

18,90€

Costillas de cordero a la parrilla con allioli

Filet de Bou a la Brasa

22,40€

Solomillo de buey a la parrilla

½ Conill a la Brasa amb All i oli

18,85€

½ Conejo a la parrilla con allioli

½ Pollastre a la Brasa

11,10€

½ Pollo a la parrilla

Entrecot de Bou a la Brasa

18,75€

Entrecot de buey a la parrilla

Botifarra Blanca i Negre d`Andorra

15,40€

Butifarra blanca y negra de Andorra

Parrillada de Carns Variades (Pollastre,Conill,Costella de Xai,Botifarra blanca i negra i etc...)22,40€
Parrillada de carnes variadas(pollo,conejo,cordero,botifarras y etc...)

Magret d`ànec a la Brasa

18,50€

Magret de pato a la parrilla

¨Xoleton¨de Bou a la Pedra (Per 2 persones)
¨Xoleton¨de buey a la piedra (para 2 personas )
Salsa de Mel / Rocafort / Pebre verd

41,00€
2,80€

Salsa de miel, roquefort y pemienta verde

Postres . Postres
Rebosteria Casolana a triar
Repostería casera a elegir
Gelats Variats (3 boles )
Helados variados

5,90€
4,90€

