HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA

Carretera del Balneari, s/n tel: 977 880 025
VALLFOGONA DE RIUCORB (Tarragona)

CARTA
PRIMERS PLATS/PRIMEROS PLATOS
Amanida crudité del Balneari amb salmó fumat i pernil d'ànec

*SUPLEMENT

12,50 €

6,00 €

9,75 €

4,80 €

16,00 €

8,00 €

14,50 €

7,00 €

16,75 €

8,50 €

9,50 €

5,00 €

11,50 €

5,75 €

9,75 €

4,80 €

Ensalada crudité del Balneario con salmón ahumado y jamón de pato (4-8)

Amanida de rulo de cabra caramelitzat amb vinagreta de fruits secs
Ensalada de rulo de cabra caramelizado con vinagreta de frutos secos (7-8)

Caragols a la llauna a l'estil de les terres de Lleida
Caracoles a la brasa al estilo de las tierras de Lleida (2)

Fideus rossejats amb marisc i all i oli (mínim 2 pers.)
Fideos dorados con marisco y ajo aceite (mínimo 2 pers.)

Paella de marisc (mínim 2 pers.)
Paella de marisco (mínimo 2 pers.) (2-3-4-7-14)

Canelons de l'àvia
Canelones de la abuela (7)

Verdures de temporada a la planxa amb sal grossa, oli extra verge i salsa rom
Verduras de temporada a la plancha con sal gorda, aceite extra virgen y salsa romesco (8-10)

Favetes saltejades amb pernil ibèric
Habitas salteadas con jamón ibérico (4)
*Els clients que disposin de Pensió Alimentària inclosa i decideixin escollir algun plat de la carta
pagaran el suplement corresponent
*Los clientes que dispongan de Pension Alimentaria incluida y decidan escoger algun plato de la carta
pagaran el suplemento corespondiente

SEGONS PLATS/SEGUNDOS PLATOS
Entrecot de vedella amb salsa de ceps

*SUPLEMENT

15,50 €

7,75 €

23,50 €

11,75 €

22,50 €

11,25 €

18,50 €

9,25 €

14,00 €

7,00 €

15,50 €

7,75 €

20,50 €

10,25 €

13,50 €

6,75 €

15,50 €

7,75 €

22,50 €

11,25 €

Entrecote de ternera con salsa de setas (7)

Filet de vedella a la brasa amb escalivada, patata al caliu i espàrrecs
Filete de ternera a la brasa con escalibada, patata al caliu y espárragos

Xuletó de vedella (500gr) a la brasa amb guarnició del dia
Chuletón de ternera (500gr) a la brasa con guarnición del dia

Espatlla de cabrit al forn amb bolets, prunes i poma
Espalda de cabrito al horno con setas, ciruelas y manzana (8)

Costelles i mitjanes de xai a la brasa amb guarnició de temporada
Costillas y medianas de cordero a la brasa con guarnición de temporada

Bacallà gratinat amb all i oli
Bacalao gratinado con ajo aceite (3-4-7-8)

Gambes de la costa a la planxa
Gambas de la costa a la plancha (2-4-14)

Sípia amb gambes amb all i julivert
Sepia con gambas con ajo y perejil (2-4-14)

Llobarro al forn sobre llit de patates panaderes
Lubina al horno sobre patatas panaderas (4)

Plat de marisc (llagostins, gambes, escamarlans, musclos, navalles i cloïses
Plato de marisco (langostinos, gambas, cigalas, mejillones, navajas y almejas
*Els clients que disposin de Pensió Alimentària inclosa i decideixin escollir algun plat de la carta
pagaran el suplement corresponent
*Los clientes que dispongan de Pension Alimentaria incluida y decidan escoger algun plato de la carta
pagaran el suplemento corespondiente

POSTRES
Flam d'ou amb nata

3,80 €

Flan de huevo con nata (3-7)

Crema catalana tradicional

4.50 €

Crema catalana tradicional

Mel i mató

4,75 €

Requesón con miel (7-8)

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

4,90 €

Coulant de chocolate con helado de vainilla (3-7)

Cafè Irlandès

5,25 €

Café irlandés

Assortit de reposteria

5,75 €

Surtido de reposteria (3-7-8)

Amanida de fruita natural del temps

4,25 €

Ensalada de fruta natural del tiempo

Músic de fruits secs amb moscatell

4,95 €

Músico de frutos secos con moscatel (8-12)

Profiterols amb nata i xocolata
Profiteroles con nata y chocolate (3-7)

Els postres de carta tenen un descompte de 2,00€ en cas de Pensió Alimentària inclosa.
Los postres de carta tendrán un descuento de 2,00€ en caso de Pensión Alimentaria incluida.

4.25 €

