PER COMENÇAR
PARA EMPEZAR
Xipirons
Chipirones
9,00€
Coquetes de bacallà, gambes i mel
Tortitas de bacalao, gambas y miel
10,00€
Gambes a l’allet
Gambas al ajillo
12,00€
Carpacció de bacallà fumat amb salseta de tomàtiga de remallet i ceba
Carpaccio de bacalao ahumado con salsita de tomate de remallete y cebolla
12,50€
Carpaccio de ternera amb parmesà i balsamic
Carpaccio de ternera con parmesano y balsamico
10,00€
Dàtils amb bacó
Datiles con beicon
7,50€
Ensalada de formatge de cabra
Amanida mesclada amb formatge de cabra, cherry, anous i salsa de fruits del bosc
Ensalada mezclada con queso de cabra, cherry, nueces y salsa de frutos del bosque
10,50€
Ensalada de ciurons i trampó
Ciurons tebs amb trampó (tomàtiga, ceba i prebe verd)
Ensalada de garbanzos templados con trampó (tomate, cebolla y pimiento verde)
9,00€

ALTRES PLATS DE LA CASA
OTROS PLATOS DE LA CASA
Paella mixta (min 2 pax.)
Paella mixta (min. 2 pax.)
12,00€ (p.p)
Paella de marisc (min 2 pax.)
Paella de marisco (min. 2 pax.)
13,00€ (p.p)
Paella de marisc negre (min. 2 pax.)
Paella de marisco negra (min. 2 pax.)
13,50€ (p.p)
Galtarrots de porc al forn amb verdures, patata i poma confitada amb
canyella
Carrillada de cerdo al horno con verduras, patata y manzana confitada con canela
13,00€
Bacallà al forn amb patates i verduretes de temporada
Bacalao al horno con patatas y verduritas de temporada
14,00€

LA NOSTRA CARN DEXTER
NUESTRA CARNE DEXTER

Rellom* (180gr. Aprox) amb salsa pimienta, roquefort o barbacoa
Solomillo con salsa pimienta, roquefort o barbacoa
19,00€
Entrecot* (130gr. Aprox) amb salsa pimienta, roquefort o barbacoa
Entrecot con salsa pimienta, roquefort o barbacoa
16,50€
Escalopins amb salsa de xampinyons i patata fregida
Escalopines con salsa de champiñones y patata frita
14,50€
HAMBURGUESAS
Clàsica de 120g. amb tomàtiga i ceba.
con tomate y cebolla.
10,00€
Son Menut de 200gr, amb base de lletuga de roure, tomàtiga,
formatge de cabra i ceba caramelitzada.
con base de lechuga de roble, tomate, queso de cabra y cebolla caramelizada.
13,50€
Apocalipsis “Mallorquí” de 200gr, amb tumbet (alberginia, carabasí i pebre
vermell) i salseta de sobrassada amb mel.
con tumbet (berenjena, calabazín, pimiento rojo) y salsita de sobrassada con miel
14,00€
Deseado de 200gr, amb base de rúcula, tomàtiga i ou fregit.
con base de rúcula, tomate y huevo frito.
13,00€
Dastin de 200gr, amb bacó, formatge fos i salsa de curry i mango
con beicon, queso fundido y salsa de curry y mango
14,00€

PER ACABAR
PARA TERMINAR
Mousse de les nostres llimones
Mousse de nuestros limones
3,50€
Copeta de gelat artesanal d’ametlla torrada de Felanitx “Fresque”
Vasito de helado artesanal de almendra tostada de Felanitx “Fresque”
3,50€
Mousse de tres xocolates
Mousse de tres chocolates
4,00€
Coulant de xocolata negre amb gelat de vainilla
Coulant de chocolate negro con helado de vainilla
5,00€
Sorbet de mango
Sorbete de mango
4,00€
Tiramisú
Tirsmisu
4,00€
Bombó mallorquí
Bombón mallorquín
2,50€
Bolla de gelat (chocolate, vainilla, fresa o caramelo)
Bola de helado (chocolate, vainilla, fresa o caramelo)
1,50€/ud.
Pastís del dia
Tarta del día
3,20€ - 5,00€

