Restaurant
Centrevila
P I Z Z E R I A

PRIMER PLAT

SEGON PLAT

Xató de Vilanova (escarola,
tonyina, bacallà, anxova, olives i salsa xató).

Entrecot a la brasa amb guarnició. SUP 5.90€
Secret de porc a la brasa amb allioli i tomàquet.

Amanida de formatge de
cabra amb fruits secs, codony i vinagreta
de mostassa i mel).

Botifarra de pagès a la brasa amb seques
saltejades amb all i julivert o patates naturals
Filet de porc amb reducció de

Carpaccio de bacallà amb tomàquet
natural, olis aromàtics i torradetes.

Jerez i patata panadera.

Carpaccio de vedella amb formatge
parmesà, oli d'oliva amb tàpera i torradetes.

Cuixetes d'ànec amb salsa oporto, xips
de ceba i xips de patates casolans.

Brotxeta de llagostí, bacó i
amanida amb vinagreta de mostassa i mel.

Magret d'ànec amb salsa agredolça i xips de
patata. SUP 6.90€

Canelons casolans de confit
d'ànec amb beixamel casolana.

Bacallà arrebossat gratinat amb allioli al

Ous trencats amb patates i pernil ibèric.
Croquetes casolanes i amanida.
Gaspatxo amb ou dur, picatostes i
tonyina/ Escudella (Segons temporada)
Musclos al vapor amb all i julivert.
(Segons temporada)
Ració de patates braves.
Timbal de tomàquet, ceba i tonyina
amb oli d'olives negres.

POSTRES
Crema catalana casolana.
Gelat del dia.
Tiramisú casolà.
Sorbet de llimona al cava.
Contessa.
Mel i mató amb fruits secs.
Pudding casolà amb nata

forn amb patata panadera.
Bacallà arrebossat amb salsa taronja i ceba
cruixent.
Orada al forn amb all i julivert i patata panadera.
Salsa allioli SUP 1.00€

20,90 EUROS
MENÚ FESTIUS
APERITIU+PRIMER, SEGON, POSTRES,
PA + 1a BEGUDA
COPA DE VI, CANYA DE CERVESA, REFRESC O AIGUA
AMPOLLA DE VI JOAN SARDÀ PER A 2 PERSONES
CAVA BRUT NATURE O SANGRIA DE VI O
DE CAVA PER A 4 PERSONES
MENÚ INDIVIDUAL, NO ES PERMÈS COMPARTIR
COMPTE PER TAULA

