NF

LA NOVA FONDA

L A N O VA F O N D A

TAPES CALENTES

2,00 €u
8,50 €
1,80 €u
5,50 €
7,50 €
6,50 €

CROQUETÓ de la casa
CROQUETES de Carn d’olla i tòfona (5u.)
CROQUETA especial de la setmana
BRAVES “La Nova Fonda”
PATATES amb Gorgonzola i fruits secs
ALBERGÍNIES en tempura, mel i sèsam
MUSCLOS al gust:
Al Vapor
A la Marinera
Al Roquefort

6,50 €
7,50 €
7,00 €
7,50 €
15,00 €
7,50 €
12,00 €
8,90 €

FINGERS de pollastre marinats amb “Ras El Hanout” i all i oli de mel
CALAMARS “Bar Deportivo”
SEITONS adobats i fregits
COCA d’escalivada i anxoves
LLAGOSTINS “Kataifi” (6u.)

ENTRANTS FREDS

8,50 €
9,50 €
6,50 €
7,50 €
5,00 €
7,50 €
11,00 €
10,00€
17,00 €

AMERICAN “Cheesecake” salat amb verdures i bolets escabetxats
TIMBAL de Cranc i Guacamole, kikos fumats i vinagreta de kimchee
HUMMUS de “piquillos” amb cruixents de blat i pipes
AMANIDA tèbia amb bolets de temporada, poma i vinagreta de cítrics
AMANIDA de l’hort amb tonyina
AMANIDA de formatge de cabra i vinagreta de fruits vermells
FOIE Mi-cuit amb torradetes
CARPACCIO de Cocodril marinat amb mostassa d’herbes
TARTARS
Llagostins i mango
Salmó i guacamole
Tonyina vermella amb dàtils i kiwi
Steak tartar de vaca vella tallat a ganivet, patates i torradetes

SERVEI PER ENDUR
937 07 40 78 o al 678 68 79 74

AL·LÈRGENS

*Es poden demanar mitjes racions a la majoria de plats
Pregunteu-nos!

Ous

Peix

Crustaci Molusc Làctics

Soja

CANELÓ de melós de vedella, salsa de formatge i oli de tòfona
RIGATONIS del Xef, pollastre, all, bitxo, salsa de parmesà i oli de tòfona
CANELONS de l’àvia gratinats
OUS estrellats amb patates i... Pernil Ibèric

ARROSSOS

Xistorra

PAELLA marinera / ARRÒS negre
ARRÒS de muntanya
ARRÒS caldós amb llamàntol (mín. 2 persones)
ARRÒS caldós de pescadors (mín. 2 persones)

PEIX

LLOBARRO a la Donostiarra (planxa o forn)
POP a la brasa amb patata fumada i pimentón de la vera
SUQUET de de peix i marisc
TATAKI de tonyina amb verdures al Wok

CARN

GARRINET a l’estil Segovià “sense feina” amb mongetes saltejades
MELÓS de vedella “a baixa temperatura” i parmentier de patata amb bolets

BRASA

Mongetes del ganxet

“TOMAHAWK STEAK” la brasa amb sal maldon i oli verge extra (2 pax)
LLOM BAIX de vedella sense os (Entrecot)
XAI (costella, mitjana o palpis)
MAGRET d’ànec amb fruits vermells
BOTIFARRA de pagès
POLLASTRE desossat

11,50 €
9,00 €
9,80 €
10,00 €
9,00 €
16,00 €
15,00 €
23,50 €
16,50 €

13,50 €
16,50 €
14,00 €
15,50 €
19,50 €
14,00 €

49,50 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
7,50 €
7,50 €

Guarnicions

Apte per a vegetarians/es. Consulta també el nostre “Espai Vegetarià”.

Mostassa Sèsam Gluten Tramussos Fruits Secs Cacahuet

OUS I PASTES

Api

Sulfits

Patates fregides
Patates al caliu
Mongetes
Verdures al wok

Salses

+1,50€

All i oli
Ximixurri
Salsa al Pebre
Formatge Blau

ESPAI VEGETARIÀ

HUMMUS de piquillos
CROQUETES de la setmana
LASANYA o CANELONS
BURGERVEGETAL i guarnició

6,50 €
1,60 €u
9,50 €
10,50 €

*Consulta altres opcions amb el símbol a TAPES i ENTRANTS

