MENÚ
TOTS ELS PLATS SÓN PER COMPARTIR
Patates xurres amb allioli de morter
Pa de coca amb tomàquet
Ensaladilla russa amb torradetes
Carxofes de la terra (tupinambo) rostides amb encenalls de pernil ibéric,
all confitat i perfum de romaní
Bunyols d'espinacs amb allioli de mel
Croquetes casolanes de pernil ibèric i pollastre rostit
Hummus de pèsols amb panxeta cruixent, tirabecs i ceba cruixent
Vitello tonnato amb cruixent de blat de moro
Musclos del Delta de l'Ebre amb xispa
Ous ferrats, patates fregides i encenalls de pernil ibèric
Albergínia escalivada al curri amb tomàquet confitat i espinacs

POSTRES
Pastís cremòs de formatge
El menú inclou dues begudes per persona a escollir
entre vi, cava, cervesa, refrescs o aigua

29 €
IVA INCLÒS
Vols fer una copa després de sopar?
Fes-la a Senyor Fabra per només 5€!

MENÚ
ENTRANTS PER COMPARTIR
Patates xurres amb allioli de morter
Pa de coca amb tomàquet
Ensaladilla russa amb torradetes
Musclos del Delta de l'Ebre amb xispa
Bunyols d'espinacs amb allioli de mel
Carxofes de la terra (tupinambo) rostides amb encenalls de pernil ibéric,
all confitat i perfum de romaní
Hummus de pèsols amb panxeta cruixent, tirabecs i ceba cruixent
Amanida de tomàquets de pagès, ceba tendra i sardina confitada

SEGONS A ESCOLLIR
Ploma ibèrica amb patata, pebrot i ceba confitada
Bacallà amb allioli de poma gratinat, patata i cruixent de kale
Albergínia escalivada al curri amb tomàquet confitat i espinacs

POSTRES
Pastís cremós de formatge
El menú inclou dues begudes per persona a escollir
entre vi, cava, cervesa, refrescs o aigua

35 €
IVA INCLÒS
Vols fer una copa després de sopar?
Fes-la a Senyor Fabra per només 5€!

MENÚ
TODOS LOS PLATOS SON PARA COMPARTIR
Patatas churras con alioli de mortero
Pan de coca con tomate
Ensaladilla rusa con tostaditas
Alcachofas de la tierra (tupinambo) asadas con virutas de jamón ibérico,
ajo confitado y perfume de romero
Buñuelos de espinacas con alioli de miel
Croquetas caseras de jamón y pollo asado
Hummus de guisantes con crujiente de panceta, tirabeques y cebolla
frita
Vitello tonnato con crujiente de maíz
Mejillones del Delta de l'Ebre con chispa
Huevos fritos, patatas fritas y virutas de jamón ibérico
Berenjena a la brasa al curry con tomate confitado y espinacas

POSTRES
Pastel cremoso de queso
El menú incluye dos bebidas por persona a escoger
entre vino, cava, cerveza, refrescos o agua

29 €
IVA INCLUÍDO
¿Quieres tomar una copa después de cenar?
¡Tómatela en Senyor Fabra por sólo 5€!

MENÚ
ENTRANTES PARA COMPARTIR
Patatas churras con alioli de mortero
Pan de coca con tomate
Ensaladilla rusa con tostaditas
Mejillones del Delta del Ebro, con chispa
Buñuelos de espinacas con alioli de miel
Alcachofas de la tierra (tupinambo) asadas con virutas de jamón ibérico,
ajo confitado y perfume de romero
Hummus de guisantes con crujiente de panceta, tirabeques y cebolla
frita
Ensalada de tomates de payés, cebolleta y sardina confitada

SEGUNDOS A ESCOGER
Pluma ibérica con patata, pimiento y cebolla confitada
Bacalao con alioli de manzana gratinado, patata y crujiente de kale
Berenjena a la brasa al curry con tomate confitado y espinacas

POSTRES
Pastel cremoso de queso
El menú incluye dos bebidas por persona a escoger
entre vino, cava, cerveza, refrescos o agua

35 €
IVA INCLUÍDO
¿Quieres tomar una copa después de cenar?
¡Tómatela en Senyor Fabra por sólo 5€!

