JUBANY A CASA

LA SELECCIÓ DELS NOSTRES PLATS
LA SELECCIÓN DE NUESTROS PLATOS

LES CROQUETES DEL NANDU
LAS CROQUETAS DE NANDU

Crues

Fregides

Ensaladilla boníssima feta a casa 					
Ensaladilla buenísima hecha en casa

11€

De pernil ibèric Enrique Tomàs (6u.)		
De jamón ibérico Enrique Tomás

5,29€

8€

Tàrtar de tomàquet ecològic amb stracciatella 			
Tartar de tomate ecológico con stracciatella

12€

De rostit de tota la vida (6u.)		
De rustido de toda la vida

5,29€

8€

Tonyina Bluefin en tàrtar sobre daus d’alvocat 			
Atún Bluefin en tartar sobre dados de aguacate

16€

De pollastre a l’ast del Nandu (6u.)		
De pollo al ast de Nandu

5,29€

8€

Tàrtar de vaca vella amb ou ferrat i patates rosses 		
Tartar de vaca vieja con huevo frito y patatas fritas

17€

5,29€

8€

Albergínia escalibada amb sobrasada, parmesà, mel i pipes
Berenjena escalibada con sobrasada, parmesano, miel y pipas

9€

De bolets (ceps i xampinyons) (6u.) 		
De setas (ceps y champiñón)

5,29€

8€

Carpaccio de carbassó i albergínia amb pesto, burrata, pinyons i ruca
Carpaccio de calabacín y berenjena con pesto, burrata, piñones y ruca

12€

D’albergínia i formatge cremós (6u.)		
De berenjena y queso cremoso

7,99€

9,99€

Carpaccio de tonyina Bluefin amb aigua de Lourdes 		
Carpaccio de atún Bluefin con agua de Lourdes

19€

De gamba vermella (6u.)			
De gamba roja

Carpaccio de vaca vella amb parmesà, ruca, oli i sal 		
Carpaccio de vaca vieja con parmesano, ruca, aceite y sal

17€

Els canelons d’en Nandu de pollastre de pagès i cansalada
Los canelones de Nandu de pollo de payés y panceta

13€

Musclos de roca amb curry tailandès Pecador 			
Mejillones de roca con curry tailandés Pecador

11€

Hamburguesa de vaca al gust amb patates 				
Hamburguesa de vaca al gusto con patatas

12,50€

Hamburguesa de porc i foie amb patates 				
Hamburguesa de cerdo con foie y patatas

12,50€

Costelló de porc Duroc lacat amb mel i soja				
Costilla de cerdo Duroc lacado con miel y soja

9,75€

