
 

MENU Nº1 

Carpaccio de bacallà   

Patates bravíssimes    

“Tempura” de verduretes, “teriyaki” i sèsam 

“Montadito” de brie fos 

Pa amb tomàquet    

********** 

Calamarcets a la romana    

Pop de roca amb ceba confitada 

********** 

Mandonguilla de sípia  l´estil d´Àngel Belmonte 

********** 

Mousse de maracuyà o crema catalana      

 

********** 

Gran Feudo El Idilio  (Bgas. Julian Chivite) 

Viña Pomal Criança (Bgas. Bilbaínas) 

Aigua Fontdor o Vichy català 

*********** 

Cafès o Infusions 

 



MENU Nº2 

Espàrrecs verds a la graella  

Patates bravíssimes  

Croquetes de pollastre i pernil 

“Montadito” de camembert amb pebre negre  

Pa amb tomàquet  

********** 

Tonyina fresca amb vinagreta de poma i teriyaky  

Seitons arrebossats 

 

********** 

Fricandó amb carreroles  

********** 

Trufes gelades o Tap de Cadaqués 

********** 

Gran Feudo El Idilio  (Bgas. Julian Chivite) 

Viña Pomal Criança (Bgas. Bilbaínas) 

Aigua Fontdor o Vichy català 

*********** 

Cafès o Infusions 

 



 

 

MENU Nº3 

Amanida de ventresca, tomàquet i ceba 

Tempura de verdures amb teriyaki i sèsam 

“Montadito” de salmó marinat Paco Meralgo 

“Pavias” (tires de bacallà arrebossats) 

Pop de roca amb ceba confitada 

Pa amb tomàquet 

********** 

“Montadito” de brie fos 

“Pepito” de vedella 

********** 

Carquinyolis amb malvasia o vi ranci  

o  

Torradeta de santa Teresa  

********** 

Gran Feudo El Idilio  (Bgas. Julian Chivite) 

Viña Pomal Criança (Bgas. Bilbaínas) 

Aigua Fontdor o Vichy català 

*********** 

Cafès o Infusions 



MENU Nº4 

Anxoves d’Ondarroa macerades  

Pernil ibèric de gla 

Bunyols de bacallà 

Llagostins cruixents amb salsa de soja 

Pa amb tomàquet  

********** 

Navalles de les “Islas Cíes” a la planxa 

Txangurro de bou de mar gallec   

********** 

Entrecot de Nebraska “Black Angus”  

********** 

Formatge manxego sec o Torradeta de  Santa Teresa  

********** 

Gran Feudo El Idilio  (Bgas. Julian Chivite) 

Viña Pomal Criança (Bgas. Bilbaínas) 

Aigua Fontdor o Vichy català 

*********** 

Cafès o Infusions 

 



 

 

MENU Nº 5 

 “Montadito” d’albergínia escalivada amb anxova  

Amanida de ventresca, tomàquet i ceba 

Assortit d’ibèrics (llonganissa, xoriço i canya de llom) 

Tartar de salmó fresc amb soja 

Pa amb tomàquet  

********** 

Gambes fresques “al ajillo” 

Escopinyes a la planxa 

********** 

Vieira al forn  

********** 

“Montadito” de foie fresc amb pa de fruits secs  

********** 

Profiterol gegant farcit de vainilla i xocolata calenta  

O 

Mousse de maracuyà     

********** 

Gran Feudo El Idilio  (Bgas. Julian Chivite) 

Viña Pomal Criança (Bgas. Bilbaínas) 

Aigua Fontdor o Vichy català 

*********** 

Cafès o Infusions 
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