divendres, 20 / novembre / 2020

CARNS

PLATS DEL DIA
ENTRANTS
Patates braves .......................................... 4.50 €
Assor ment d’embo ts ibèrics................... 13.00 €
Espatlla ibèrica “bellota” ............................ 17.80 €
Assor ment d’embo ts catalans ................ 7.00 €
Salmó fumat amb alvocat i olivada........... 8.95 €
Carpaccio de bacallà amb tomàquet sec i olivada 9.20 €
Tomàquet feo de Tudela amb ventresca
de tonyina, anxoves i ceba tendra ............
Pebrot escalivat amb bacallà fumat i olivada
Amanida verda variada ..............................
Amanida de brandada de bacallà ...............
Amanida d’arròs, alvocat i pollastre al sèsam
Amanida de llagos ns, trompetes de la mort
i cansalada ....................................................

8.95 €
9.20 €
4.60 €
4.90 €
8.95 €
8.95 €

• CALAMARS A LA ROMANA
• PEDACET A LA BRASA
• ROSTIT FRED AMB SALSA
TÀRTARA

4.10 €
4.90 €
4.30 €
4.90 €
8.95 €

(amb patates fregides, enciam o arròs blanc)

Bistec....................................
Llom .....................................
Bo farra ...............................
Pit o contracuixa de pollastre
American Burger 200grs........

• POKE BOWL AMB SALMÓ
.......amb pa 12,90 €

• CUA DE VEDELLA ESTOFADA
AMB CEBETA PERLA

CARPACCIO amb formatge parmesà .................
CARPACCIO amb micuit i oli de tòfona ..............

amb beguda 9,20 €
Entrepà AMERICAN BURGER amb pa rodó, enciam,
tomàquet i ceba + patates
fregides

llir, el pes informat correspon de forma orienta va a una ració )

TOURNEDÓS DE FILET DE BOU/ VACA ............. (200 grs) 9.20€/ 100grs
COSTELLES I MITJANES DE XAI D’ARAGÓ .......... (275 grs) 5.50€/ 100grs

EXTRA
ACOMPANYAMENT
1,50 €

• BACALLÀ AMB SAMFAINA
.......amb pa 12,90 €

PEIX

7.20 €
8.90 €

AL PES ( el preu s’indica per 100 grs de carn i acompanyaments del dia a esco-

.......amb pa 14,00 €

MENÚ MANHATTAN

7.70 €
7.30 €
7.30 €
7.30 €
7.70 €

(amb pa torrat)

PLAT ESTRELLA

.......amb pa 12,90 €
Crema de xampinyons ................................
Sopa de peix ...............................................
Verdura del dia amb patates ......................
Cigrons al curry ..........................................
Llagos ns amb verduretes orientals ...........

Per racions

..............amb pa i beguda o postres (ﬂam,
fruita o macedònia) 8,95€

• ENTRECOT DE VACA A LA
BRASA

(amb pa)

(amb pa)

Calamars a la planxa o andalusa ... 12.00 €
Sèpia a la planxa ........................... 12.95 €

Tots els preus inclouen l’IVA Carta del dia a www.mercabarna.es i www.boviscum.cat - Xarxa Wi-Fi: BOVISCUM_REST 2G/5G Contrasenya: areadebancs68

POSTRES
Púding ........................................ 2.50 €
Fruita del temps ......................... 2.25 €
Macedònia ................................. 2.20 €
Gelat .......................................... 2.65 €
Mel i mató .................................. 2.75 €
Crema catalana .......................... 2.75 €
Tartaleta de maduixots ................ 3.40 €
Mousse de iogurt amb mango .... 3.45 €

