COLL DE NULLES A CASA

PLATETS COLL DE NULLES
Braves d'albergínia amb mel i formatge de cabra

8.2 €

Grills de patates fregides amb salsa brava

5.2 €

Bunyols de bacallà amb all i oli de tinta i codonyat

7.9 €

Tiradito de corball amb guacamole i cruixent de quicos

8.5 €

Croquetes XL de gorgonzola amb nous (2 u)

4.1 €

Bikini cruixent de peus de porc amb maionesa de mostassa antiga

8.9 €

Raves de pollastre cruixent amb salsa de mostassa dolça

7.2 €

Daus de garrinet lacats amb crema de castanya

9.2 €

Foie micuit fet a casa

11 €

PRIMERS
Escarola amb taronja, romesco i bacallà esqueixat i punt olivada

9.00 €

Amanida de formatge de cabra cruixent, bacon ibèric i vinagreta de
nous caramel·litzades

8.85 €

Carpaccio de salmó marinat amb poma, vinagreta de pinyons i gel de
cítrics

10.20€

Cargols a la cassola amb cansalada i picada

9.10€

SEGONS
Cassoleta de peus de porc amb cansalada i bolets

9.90 €

Llom de bacallà gratinat amb all i oli de poma

15.00 €

Timbal de cua de bou amb salsa de vi de porto i parmentier de patata 15.10 €
Pota de pop amb cremós de patata i “pimenton de la vera”

21.00 €

Hamburguesa de Nulles (250gr) amb escalivada i ceba cruixent amb
pa de burger del forn de Nulles

12.00 €

Hamburguesa de Nulles vegeteriana (150gr) amb escalivada i ceba
cruixent amb pa de burger del forn de Nulles

11.00 €

Costelles de porc lacat amb salsa barbacoa i grills de patata

11.00 €

Xai a baixa temperatura amb puré de moniato

13.00€

COLL DE NULLES A CASA
POSTRES DE LA CASA
Rostes de Santa Teresa

4.10 €

Trufes casolanes

4.10 €

Crep de praliné d’avellana / de xocolata negra amb crocanti

4.10 €

Brownie de xocolata

4.10 €

ARROSSOS

(NOMÉS MIGDIA i PER RECOLLIR AL RESTAURANT)

Arròs de cua de bou i bolets

14€

Arròs de secret ibèric i sèpia

13€

Arròs amb bacallà i verduretes amb all i oli negre

14€

Arròs negre amb all i oli

12€

Fideuà amb all i oli

12€
Min 2 persones/Preu per persona

VI I CAVA
Vi camp de Burnat (Blanc, Negre i Rosat)

5.0 €

Cava Magrinyà Calaf Brut Nature Reserva

6.0 €

Comandes 977603596
@approp.app

