Menú MOTO OEST 2018
Primer plat per escollir / Primer plato a escoger
Amanida de pera escalibada amb formatge parmesà i kikos
Ensalada de pera escalibada con queso parmesano y kikos
Trinxat de la Cerdanya amb crosta de cansalada
Picadillo de la Cerdaña con crujiente de “cansalada”
Espàrrecs bladers amb formatge brie gratinat amb cruixent de porro
Espárragos trigueros con queso brie gratinado con crujiente de puerro
Saltejat de carxofes amb calamarsets amb la seva tinta
Salteado de alcachofas con chipirones en su tinta
Graellada de verdures amb salsa romesco
Parrillada de verduras con salsa romesco
Pasta del dia amb salsa: de gambes o xampinyons o bolonyesa o 4 formatges
Pasta del día con salsa: de gambas o champiñones o boloñesa o 4 quesos
Caragols de Lleida a la llauna amb dues salses …supl. 6€/pax
Caracoles de Lleida a la “llauna” con dos salsas ..supl. 6€/pax
Segons plats a escollir / Segundos platos a escoger
Tronc de lluç a la salsa verda / Tronco de merluza a la salsa verde
Bacallà confitat amb salsa de fruits secs
Bacalao confitado con salsa de frutos secos
Llobarro al forn amb guarniment / Lubina al horno con guarnición
Hamburguesa XXL amb formatge gratinat i salsa barbacoa
Hamburguesa XXL con queso gratinado y salsa barbacoa
Secret Ibèric confitat amb la seva guarnició
Secreto ibérico confitado con su guarnición
Graellada de carn / Parrillada de carne
Entrecot de mitjana a la brasa amb guarniment…2€
Entrecot de mediana a la brasa con guarnición…2€
Caragols de Lleida a la llauna amb dues salses…supl. 5€/pax
Caracoles de Lleida a la “llauna” con dos salsas ..supl. 5€/pax
Filet de vedella..supl. 8€ / Solomillo de ternera... supl.8 €
Arrossos (min. 2 pax)………supl. 5€/ pax
Paella d’arròs negre / Paella de arroz negro
Paella d’arròs de peix i marisc / Paella de arroz de pescado y marisco
Risotto de bolets / Risotto de setas
Fideua de Cambrils amb cloïsses / Fideua de Cambrils con almejas
Postres
Crema Catalana cremada / Crema Catalana quemada
Pastís del xef / Pastel del chef
Flam de la casa / Flan de la casa
Copa de maduixes amb nata / Copa de fresas con nata
Inclòs el pa, vi Lo Caragol i l’aigua

Preu per comensal 19.80€ (IVA inclòs)
Avinguda President Josep Tarradellas 45-47 Telf 973 213 461 www.elmiradord elscampselisis.com

