
Carta
LA  GARRIGA  RESTAURANT EIXAMPLE

  
  

    
  

Per començar
Anxova del cantàbric "00" (unitat)
Daus de salmó amb pinyons i anet
Foie micuit de la casa
Patates Bravas
Patates bravas La Garriga (pernil ibèric)  
Ous trencats amb pernil ibèric
La nostre croqueta de pollastre (unitat)
La nostre croqueta de pernil (unitat)
La nostre croqueta bacallà (unitat)
La nostre croqueta “rabo de toro”  (unitat)
Truita de patata mini (poc feta, o no!)             
Calamars a l'andalusa                          
Pop a la gallega
Albergínia fumada (sobre torrada de pagès 
amb sobrassada, formatge  de cabra i mel)
Carpaccio vedella (rúcula, parma i pinyons)

Xarcuteria La Garriga (ració 50gr)
Encenalls d’espatlla ibèrica
Xoriç ibèric 
Llom ibèric
Llonganissa La Garriga
Assortiment d'embotits
Tentation de Saint Felicien (2persones)
formatge cremós acompanyat de torradetes
Formatge Manxec sec de llet crua d'ovella
Brie de Maux
Gorgonzola Stracchino 
doble crema acompanyat de torradetes
Comté (18 mesos)
Assortit de formatges 

Amanides
Amanida Hermètica
tomàquet amb burrata, pinyons i alfàbrega
Amanida de bolets en escabetx
Amanida cesar amb pollastre cruixent
Amanida de quinoa, chia, alvocat i brots

Arròs i pasta
Paella marinera
Paella del senyoret
Arròs negre
Fideuà de marisc
Gran caneló de rap i gamba
Gran caneló de bolets
Macarrons bolonyesa

Carns
Steak tartar La Garriga
es prepara davant del client al seu gust
“Txuletón” de vaca vella (750gr - 800gr) 

llom alt reposat 40-60 dies
Filet a la bilbaina
filet de vedella cuinat a l’estil donostiarra
Entrecot Nebraska 200gr o 400gr
la millor carn americana a La Garriga
Fricandó de vedella
Pollastre amb prunes i pinyons
Mandonguilles
Hamburguesa La Garriga
amb patata caramel.litzada, ceba i brie fos
Terrina de xai
Brutal hamburguesa de pollastre 

Peix
Bacallà a la llauna
Salmó salvatge amb verduretes 
Tonyina vermella blue finn
Brutal hamburguesa de bacallà 

Postres artesans fets a casa
Lemon pie
Tatin
Pastís de formatge 
Coulant
Cruixent de nutella fos amb gelat
Mel i mató 
Fruita del dia
Músic
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   7,90 €
   7,50 €
       
 8,00  €    
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