Av. Tortosa, 7 - 25005 LLEIDA
973 242413 - 973 245040
www.lahuerta-restaurant.com Mail: lahuerta@lahuerta-restaurant.com

Entrants:
Amanida de formatge blau pera bàlsamica
Carpacció de vedella, tomaquets i pinyons
Coca d’alberginia escalivada, tomaquet i anxova
Salmó marinat amb mantega d’herbes i torradetes
Cargols a la llauna
•••

Segon plat a triar:
Bacallà a la brasa amb sanfaina i la seva emulsió
Salmó planxa amb verduretes i gambes
Entrecot a la brasa amb escalivada
Pollastre confitat i rostit amb foie i gambes
•••

Postre a triar:
Gelats o sorbets
Trufes de xocolata casolanes
Mousse de xocolata
Pastisset de pera

CONDICIONS PER ALS MENÚS DE GRUPS:

•••

No es realitzaran grups majors de 20 persones.

Vins Ânima de Raimat i aigües minerals
Brindis amb cava Codorniu Brut Prima Vides
•••

Cafès
Import 42,00 Euros.

Cal fer reserva abans dels 5 dies de la data acordada.
Es podrà modificar el numero de comensals fins a un dia abans de la reserva.
En el cas de que el mateix dia, un cop arribin els comensals, es notifiqui que el
grup ha disminuït, es cobraran els entrants del menú en qüestió.

VINS A ESCOLLIR EN EL MENÚ

Av. Tortosa, 7 - 25005 LLEIDA
973 242413 - 973 245040
www.lahuerta-restaurant.com Mail: lahuerta@lahuerta-restaurant.com

Entrants:
Entreteniments de formatges i pernil ibèric
Tartar de alvocat amb llamàntol
Coca de brandada, albergínia i mel de tòfona
Bunyols de sèpia i emulsió de safrà
Cargols a la llauna
•••

BLANCS:

NEGRES:

Petit Saó

Ànima de Raimat

Ànima de Raimat

Raimat Abadia

Raimat Castell

Vi del Banya

Onra

Les Sorts Sycar

Gramona Moustillant

Castell del Remei Gotim Bru

ROSATS:
Saó
Ànima de Raimat
Señorio de Sarria
Gran Feudo
Alquezar

Segon plat a triar:
Turbot a la brasa amb verduretes
Bacallà brasa amb cocotxes en salsa verda
Filet a la brasa amb guarnició
Melós de vedella amb verdures i salsa de vi
•••

Postre a triar:
Que li darem…
Selva negra de Agramunt
Pastís de pera
Gelats o sorbets
•••

Vins Vi del Banya i blanc Petit Saò blanc
Brindis amb Cava Raventos i Blanc, de La Finca
Cafè

CONDICIONS PER ALS MENÚS DE GRUPS:
No es realitzaran grups majors de 20 persones.
Cal fer reserva abans dels 5 dies de la data acordada.
Es podrà modificar el numero de comensals fins a un dia abans de la reserva.

Import 53,00 Euros.

En el cas de que el mateix dia, un cop arribin els comensals, es notifiqui que el
grup ha disminuït, es cobraran els entrants del menú en qüestió.

