MENÚ L’ERMITA
Des del 29 d’abril fins el 26 de maig de 2021

Aperitiu del dia
ENTRANTS
Tàrtar de salmó vermell d’Alaska amb tàrtar de fruites tropicals, aire de coco i cruixent de mango (4,6,11)
Gaspatxo amb maduixes del Maresme, gelat de iogurt grec i gingebre en almívar (7, 12)
Sardina fumada, tapenade d'alfàbrega i oliva verda, sopa de piparra amb poma àcida
i pa de pessic de tomàquet (2, 4, 7, 12)
Ravioli d’api amb crema d’espàrrecs, musclos en escabetx, alls tendres
i cremós de remolatxa amb cruixent de porc (1, 2, 3, 12, 13)
Pèsols a la brasa, papada de porc Duroc cuita a baixa temperatura i cocotxes de bacallà (Suplement 2€) (4)
Carbassa violí glassejada amb suc de ceba rostida i llimona amb tallarines de sèpia i oli d’alfàbrega (4,6)
PLATS PRINCIPALS
Quinoa amb verdures de primavera i heura (6, 7)
Arròs caldós de gambes i sèpia (4, 9, 12, 13)
Peus de porc desossats farcits de mango, ceps i salsa Pinot noir i tòfona (9, 12)
Royale d'ànec amb fetge d'ànec i coca de full amb maduixes del Maresme, formatge de cabra i
textures de blat de moro (Suplement 2€) (1, 3, 7)
Gallineta del nord amb suquet de gamba vermella i nyoquis de carbassa (2, 4, 13)
Roger de Blanes amb suquet de gamba vermella i nyoquis de carbassa (Suplement 5€) (2, 4, 13)
Calamars farcits de favetes repelades, brandada de lluç, allioli a la menta i suc de peix (3, 4, 9, 12, 13)
POSTRES
Pastisseria artesana del dia | Fruita de temporada | Assortiment de gelats

Preu 23€ (IVA inclòs) Preu 25€ (IVA inclòs)
Migdies de dilluns a divendres
Nits de diumenge a dijous

Migdies de dissabte, diumenge i festius
Nits de divendres, dissabte, festius i vigílies de festiu

Els clients de l’Hotel Gran Sol en règim de mitja pensió o pensió completa poden escollir aquest menú pagant un suplement de 9,5 €

Opcions de vi a copes:
Opció Vi de la casa 6,25€

Opció Vi criança 8,50€

-

2 copes a escollir entre:
Enate Chardonnay 2 3 4. DO Somontano (Blanc)
Abadal Criança. DO Pla de Bages (Negre)
Aigua i cafè

-

2 copes a escollir de Vallformosa Masia La Sala.
DO Penedès (Blanc, Negre o Rosat)
Aigua i cafè

A més a més, disposem d’un carta de vins amb múltiples referències
Conté:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G LUTEN

CRUSTACIS

OUS

PEIX

CACAHUETS

SOJA

LÀCTICS

FRUITS SECS

API

10
MOSTASSA

11

12

13

SÈSAM

DIÒXID DE
SOFRE I
SULFITS

MOLꞏLUSCOS

14
TRAMUSSOS

