Benvinguts a Ca n´Armengol...
Fonamentada en la tradició de la cuina catalana, i amb els diferents
productes que ens arriben cada temporada, el.laborem la nostra carta;

Els nostres entrants per compartir:
racció 1 racció

½

Croqueta de pernil i pollastre.

1,35€/u.

Croquetes de sípia amb la seva tinta

1,95€/u.

Bunyols de bacallà amb romesco.

1,35€/u.

Minicoca amb sardina fumada i mató de la Cerdanya.

2,75€/u.

“Empanadilla” oberta amb llom de bonítol, sofregit i olives.

4,50€/u.

Foie mi-cuit amb ceba balsàmica i torradetes.

4,95€/u.

Llagostí de Sant Carles cruixent amb pasta kataif i enciams.

4,95€/u.

Tàrtar d’alvocat amb anxoves i caviar de truita.

4,95€

Pernil ibèric amb pa de coca amb tomàquet.

12,75€

25,50€

Musclos del Delta al vapor amb vinagreta de verdures.

5,50€

11,00€

Llagostins de Sant Carles sobre guisat de cigrons i bolets.

8,75€

16,50€

Des de 1923...

Bacallà colomenc.

20€

Sopa de peixos de roca en dos serveis (recomanat com a plat únic).

333,50€

Canalons de Gall del Penedès rostit amb formatge de la Cerdanya.

12,50€

Cap-i-tripa de vedella amb cigronet ecològic de l´Alta Anoia.

12,50€

Plats Principals...
Arròs melòs amb calamar de costa, trompetes de la mort i allioli de llima.
El peix del dia segons la llotja de l´Ametlla de Mar...

23€
s/m.

Bacallà confitat amb trinxat de la Cerdanya i butifarra del Perol.

20€

Mitjana de vaca madurada amb les nostres patates fregides.

25€

Presa d’ibèric amb menjar blanc i safrà de la Conca.

18,50€

Espatlla de xai rostida amb risotto de xeixa Ros d’Eroles.

17,50€

Menú de temporada...
Amb els productes més característics de cada època de l´any, elaborem mensualment el
nostre menú de temporada. El menú inclou snacks salats i dolços, pa de Daniel Jordà, i
aigua de Les Creus. Algún plat pot variar pel fet de que treballem amb petits productors.
Bon profit!!
Bonítol curat amb sal, romesco de tomàquets secs i escarola.
Carbassa adobada amb formatge Fogassa de Mas d’Eroles.
Arròs a la cassola amb rogers, trompetes negres i allioli de llima.
Ploma de porc ibèric amb menjar blanc i safrà de la Conca.
Postre a escollir de la nostra carta.
Preu del menú : 34,90€

