LA

FONT DEL GAT

MENÚS PELS MIGDIES PER A GRUPS A PARTIR DE 8 PERSONES AMB RESERVA PRÈVIA

Pica pica a taula
Tastet de patates braves, olives i fuet amb pa amb tomata
Assortit d'embotits ibèrics amb coca de sola amb tomata
Amanida especial La Font del Gat
Paperina de calamarsets arrebossats a l’andalusa
Pissarra de croquetes de sabors
Bloc de fetge d’ànec amb coulis de figues i torradetes

Segon plat a triar
L'arròs de la Font del Gat (mín.2 pers)
La nostra fideuà amb cloïsses i llagostins (mín.2 pers)
Bistec de mitjana de vedella 225grs a la brasa o pebre
Secret de porc ibèric amb seques
Sípia a la brasa
Orada a la brasa

Pica pica, 2on, un pa, una beguda i unes postres a triar

25€
IVA INCLÒS

Pica pica a taula
Tastet de patates braves, olives i fuet amb pa amb tomata
Amanida especial La Font del Gat
Assortit d'embotits ibèrics amb coca de sola amb tomata
Pop “a feira” sobre patata nova amb oli picant
Musclos a la marinera
Els nostres calamars artesans a la romana

Segon plat a triar
Arròs brasa amb carxofes, salsitxes i trompetes mort (mín.2p.)
Arròs negre sípia, calamarsets, llagostins i escamarlans (mín.2p.)
Costelles de xai a la brasa amb guarnició
Entrecotte de vedella madurada 340grs a la brasa o salsa pebre
Llobarro a la brasa
Llom de bacallà amb samfaina

Pica pica, 2on, un pa, una beguda i unes postres a triar

28€

IVA INCLÒS

Pica pica a taula
Tastet de patates braves, olives i fuet amb pa amb tomata
Niu de burrata dins tomata cor de bou escalivat amb anxoves
Pernil d’ànec amb bouquet d’amanida i torradetes
Espatlla de pernil ibèric amb meló
Llauna de cargols la Font del Gat amb allioli
Llauna de navalles a la brasa amb all i julivert

Segon plat a triar
Arròs amb llobregant i sípia (mín.2 pers)
Arròs negre sípia, calamarsets, llagostins i escamarlans (mín.2p.)
Espatlla de xai confitada amb guarnició
Filet de vedella a la brasa o salsa pebre verd
Llenguado a la planxa amb maionesa i romesco
Llobregant a la brasa amb bouquet d'amanida
Pica pica, 2on, un pa, vi blanc, rosat o negre
Boca Petita D.O. Empordà i unes postres a triar

32€
IVA INCLÒS

Disposem d’informació en matèria d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries dels plats que oferim.
Si vostè és al·lèrgic o intolerant, consulti al nostre personal.

