L'Avet de Sant Maurici
RESTAURANT

Els nostres Entrants:
12 €

Trinxat amb cruixents del Pallars
Sopa d'hivern amb costra de pasta de full

9,50 €

Taula de formatges de la zona

15 €

Carpaccio de daina

12 €

Caneló de carn amb salsa de boletus

11 €

Crema de carxofa amb delícies de truita de riu i papada

10 €

Amanida tèbia de cigrons i gambes
Cargols a la llauna

14,50 €
12 €

Grill de verdures de temporada

12,50 €

Carns , Peixos i alguna cosa més:
Entranya amb chimichurri sobre cremós de patata i vainilla

16 €

Secret ibèric amb salsa de formatge i peres

17 €

Cua de vedella amb el seu suc

12 €

Cuixa de corder al forn

21 €

Roll de salmó amb formatge, escalivada i anxoves amb suquet de gamba

15,50 €

Bacallà Skrei sobre crema de nècora i gratén d'all i oli de safrà

17,50 €

Els nostres Arrossos:

Cassola d'arròs amb verduretes de temporada

15 €

Cassola d'arròs d'ànec confitat

18 €

(tots els arrossos són per un mínim de 2 persones)

Per les característiques d'instal·lació, manipulació i el·laboració de l'establiment, tots els nostres productes son susceptibles
de contenir de manera directa o a través de contaminació creuada algun tipus d'al·lèrgen
www.hotelsaurat.com

L'Avet de Sant Maurici
RESTAURANTE

Nuestros Entrantes:
Trinxat con crujientes del Pallars

12 €

Sopa de invierno con costra de hojaldre

9,50 €

Tabla de quesos de la zona

15 €

Carpaccio de gamo

12 €

Canelón de carne con salsa de boletus

11 €

Crema de alcachofa con delícias de trucha de río y papada

10 €

Ensalada templada de garbanzos y gambas

14,50 €

Caracoles a la llauna

12 €
12,50 €

Grill de verduras de temporada

Carnes , Pescados y alguna cosa más:
Entraña con chimichurri sobre cremoso de patata i vainilla

16 €

Secreto ibérico con salsa de queso y peras

17 €

Rabo de ternera en su jugo

12 €

Pierna de cordero al horno

21 €

Roll de salmón con queso, escalivada y anchoas con salsa de gambas

15,50 €

Bacalao Skrei sobre crema de nécora y gratén de "all i oli" de azafrán

17,50 €

Nuestros Arroces:
Cazuela de arroz con verduritas de temporada

15 €

Cazuela de arroz con pato confitado

18 €

(todos los arroces son para un mínimo de 2 personas)

Por las características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son
susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada de algún tipo de alérgeno
www.hotelsaurat.com

MENÚ INFANTIL
• PLAT COMBINAT AMB • PLATO COMBINADO CON •
Pasta del dia a la Napolitana gratinada
Pasta del día a la Napolitana gratinada

+
Nuggets de pollastre casolans
Nuggets de pollo caseros

+
Les Postres
Los Postres

12€

(Preu amb IVA inclòs / Precio con IVA incluido)

(Beguda NO inclosa / Bebida NO incluida)

RESTAURANT L'AVET DE SANT NAURICI

www.hotelsaurat.com

L'Avet de Sant Maurici
RESTAURANT

LES NOSTRES POSTRES:
Crema Catalana casolana

6€

Coulant de xocolata

7€

Filiberto del Pallars

7€

Pastís de formatge de la casa

7,50 €
6€

Mel i mató

NUESTROS POSTRES:

Crema Catalana casera

6€

Coulant de xocolata

7€

Filiberto del Pallars

7€

Pastel de queso de la casa

7,50 €
6€

Miel y requesón

Por las características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son
susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada de algún tipo de alérgeno
www.hotelsaurat.com

L'Avet de Sant Maurici
RESTAURANT
VINS NEGRES / VINOS TINTOS
Clot d'Encís Negre / Tinto (D.O Terra Alta)

8€

Salvavides (D.O Costers del Segre - Batlliu de Sort)

15 €

Miquel Roca (D.O Costers del Segre - Pallars Jussà)

13 €

Gotim Bru (D.O Costes del Segre)

14 €

Vilosell (D.O Costers del Segre)

17 €

Les Cousins L'inconscient (D.O Priorat)

16 €

La Locomotora Crianza (D.O Rioja)

17 €

Remelluri Reserva ( D.O Rioja)

25 €

Gran Toc Hill (D.O Penedès)

16 €

Orto (D.O Montsant)

18 €

Pétalos del Bierzo (D.O Bierzo)

21 €

Antídoto (D.O Ribera del Duero)

22 €

VINS BLANCS / VINOS BLANCOS
Clot d'Encís Blanc / Blanco (D.O Terra Alta)

8€

El Perro Verde (D.O Rueda)

14 €

Martivillí (D.O Rueda)

13 €

Ilercavònia (D.O Terra Alta)

15 €

El equilibrista (D.O Catalunya)

19 €

VINS ROSATS / VINOS ROSADOS
Clot d'Encís Rosat / Rosado (D.O Terra Alta)

8€

VI ESPUMÓS/ VINO ESPUMOSO
Lambrusco Rosat / Rosado

11 €

CAVA
Segura Viudas Brut Vintage Gran Reseva

14 €

Aire Brut Nature

17 €

Llopart Imperial Panoràmic Brut

25 €

Freixenet Rosé Brut

15 €

www.hotelsaurat.com

