MENÚ:23€

RTE. EL MIRADOR

PRIMERS PLATS/PRIMEROS PLATOS

SEGONS PLATS/SEGUNDOS PLATOS

Meló amb pernil recebo
Melón con jamón recebo

Paella mixta (mínim 2 persones)
Paella mixta (mínimo 2 personas)

Amanida Mirador
Ensalada Mirador

Fideua (mínim 2 persones)
Fideuá (mínimo 2 personas)

Amanida de formatge de cabra
Ensalada de queso de cabra

Filet de vedella amb guarnició*
Solomillo de ternera con guarnición*

Assortiment d’embotits ibèrics de Salamanca
Surtido de Embutidos ibéricos de Salamanca

Entrecot a la brasa amb guarnició*
Entrecot a la brasa con guarnición*

Assortiment de formatges d’Extremadura
Surtido de quesos de Extremadura

Xai al forn estil Segovia*
Cordero al horno estilo Segovia*

Torrades amb salmó fumat
Torradas con salmón ahumado

Costelles i palpís de xai*
Costillas y palpis de cordero*

Torrades amb anxoves de L’Escala
Torradas con anchoas de La Escala

Magret d’ànec marinat amb romaní*
Magret de pato marinado con romero*

Torrada amb pernil d’encenall
Torrada con jamón de cebo

Secret ibèric a la brasa*
Secreto ibérico a la brasa*

Sopa de peix s/t. Sopa de pescado s/t.
Gaspatxo s/t - Gazpacho s/t.

Carns a la brasa a triar:
botifarra, pollastre, bistec, enfilat, conill
Carnes a la brasa a elegir: butifarra,
pollo, bistec, pincho, conejo

Succedani de gules amb gambes
Sucedánea de gulas con gambas
Graellada de verdures
Parrillada de verduras
Cargols a la llauna
Caracoles a la “llauna”
Musclos a la marinera
Mejillones a la marinera
Calamars a la romana
Calamares a la romana
Croquetes casolanes
Croquetas caseras

Bacallà a la mousse d’alls
Bacalao a la mousse de ajos
Sípia a la planxa
Sepia a la plancha
Llobarro a l’esquena*
Lubina a la Espalda*

*Suplement de 2€ per plat /*Suplemento de 2€ por plato
Inclou: pa + 1 beguda per persona.
Incluye: pan + 1 bebida por persona

Carpaccio de vedella amb parmesà
Carpaccio de ternera con parmesano
Postre + cafè, tallat o cigaló / Postre + café, cortado o carajillo

Reserves: 972 47 34 08 – info@miradoraeorport.com
Tots els preus tenen l’IVA inclòs / Todos los precios incluyen el IVA
Tenim a disposició dels clients fitxes d’al·lèrgens / Disponemos de fichas de alérgenos

