ELS POSTRES / LOS POSTRES
Mató estil “el Llac”

5,50€

amb fruits secs del Montsec i mel del Pallars
Requesón estilo “el Llac” con frutos secos del Montsec y miel del Pallars

Pa amb xocolata “el postre de quan erem petits”.

5,60€

amb oli verd i escates de sal
Pan con chocolate con aceite verde y escamas de sal

Amanida de Fruites

Cuina Pallaresa

6,00 €

amb gelat de vi blanc «Juna»
Fruta del tiempo con helado de vino blanco «Juna»

Tarta Tatin

6,70 €

de poma de Lleida, amb gelat de Ferrero Rocher
Tarta Tatin de manzana de Lleida y helado de Ferrero Rocher

Babà al rom embellit “Contrabando”

6,70 €

Babà al ron añejo “Contrabando”

Utilitzem vins de la D.O. Costers del Segre,
per les nostres elaboracions.
Utilizamos vinos de la D.O. Costers del Segre, para nuestras recetas.

Disposem de carta d’al·lèrgens
Disponemos de carta de alérgenos

GINTONICS

VINS DOLÇOS/VINOS DULCES
Ratafia dels Raiers

2,90 €

BEFEATTER

5,00€

Ratafia l’Ermità

3,50 €

SEAGRAM’S

5,00€

Licor de Cassis

3,00 €

BOMBAY

5,00€

Par Vi de Taronja

3,50€

Aureus Sauternes

4,50€

Còsmic Essència

5,00€

GINEBRES PREMIUM AMB TÒNICA PREMIUM
GINEBRAS PREMIUM CON TÓNICA PREMIUM
TANN´S

8,50€

amb llimona i gerds
con limón y frambuesa

LONDON

8,50€

… amb canyella i taronja
… con canela y naranja

BULLDOG

8,50€

… amb regalessia i llima
… con regaliz y lima

BOMBAY SAPHIRE

8,50€

… amb pells de llima i ginebró
… con pieles de lima y henebro

NORDES
… amb raïm i lloré
… con uva y laurel

8,50€

RESTAURANT DEL LLAC

APERITIUS, MITJES RACCIONS
Aperitivos, Medias racciones
vermut blanc o negre

ELS PEIXOS / Los pescados
3,20€

… blanco o rojo

½ gin tònic de nordes, lloré i raïm

5,50€

½ gin tònic de gin mare, timó i romaní

6,00€

… laurel y uva

… tomillo y romero

Xipirons saltats

14,50€

Sobre coca de ceba tendra i cremós de blat
Salteado de chipirones Sobre coca de cebolla tierna y cremoso de maiz

Suprema de salmó marinada

14,60€

amb col Kale

6,50€

Suprema de salmón marinado con col kale

tapa d’espatlla pernil “guijuelo” amb pa de vidre

7,00€

Bacallà confitat a baixa temperatura

tapa de cargols gratinats al perfum de tòfona

7,50€

tapa de formatges pallaresos amb pa de vidre
… de quesos pallareses con pan de cristal
… de jamón “guijuelo” con pan de cristal

17,00€

al safrà del Pallars amb algues
Bacalao confitado a baja temperatura al azafrán del Pallars con algas

… de caracoles gratinados al perfume de trufa

Tapa De Micuit D’ànec, Com El Feiem Abans, Amb Torradetes 8,00€
… de foie, como se hacía antaño, con tostaditas

Rapet de costa

18,50€

amb salsa peix de roca, musclos i llardons
Colita de rape de costa con salsa pescado de roca, mejillones i torreznos

ENTRANTS FREDS / Entrantes frios
Amanida de carxofa confitada
fetge d’ànec micuit, anguila fumada i ruca

Pop a la brasa
11,60€

18,50€

patata al morter, amb oli Verge i pebre vermell fumat
Pulpo a la brasa con patata al mortero, aceite Virgen Extra y pimentón de la Vera ahumado

Ensalada de alcachofa confitada
higado de pato micuit, anguila ahumada y rúcula

Amanida de pera escalibada

11,00€

endivies, humus i formatge de cabra de Vilabella
Ensalada de pera escalibada
endivias, humus y queso de cabra de Vilabella

Carpaccio de vedella del Pirineu

12,00€

amb oli de tòfona blanca i encenalls de formatge Parmesà
Carpaccio de ternera del Pirineo
con aceite de trufa blanca i virutas de queso parmesano

Espatlla de pernil ibèric “Guijuelo”
amb pa de vidre amb tomàquets i oli verd

17,50€

Paletilla de Jamón ibérico “Guijuelo” con pan de cristal, tomate y aceite verde

15,00€

amb guarnició del dia
Cordero raza “xisqueta” a la brasa con guarnición del día

16,50€

costelletes i mitjanes amb escuma de patata
Cabrito crujiente a la Milanesa costellitas i medianas con espuma de patata

9,50€

Escudella Pallaresa Con butifarra blanca i morcilla

Tian de verdures ecològiques

Corder raça “xisqueta” a la brasa

Cabrit cruixent a la Milanesa

ENTRANTS CALENTS
Entrantes calientes
Escudella Pallaresa amb botifarra d’ou i botifarra negra

LES CARNS guisades o a la brasa d’alzina
Las carnes guisadas o a la brasa de encina

Civet de senglar a l’estil del “Bep”

f

16,50€

amb castanyes i bolets salvatges
10,50€

Estofado de jabalí a estilo de “Bep” con castañas y setas salvaJes

del nostre hort amb bolets salvatges, avellanes i sal del Roser
Terrina de garrí confitada a baixa temperatura

Tian de verduras ecológicas
de nuestro huerto, con setas salvajes, avellanas y sal del Roseri

Pasta Fresca del dia
a la carbonara amb formatge parmesà

i cruixent amb espàrrecs de marge, escuma de patata
11,00€

Pasta Fresca del día a la carbonara con queso parmesano

Caneló de cua de bou guisada

16,60€

12,50€

i xips casolanes amb salsa de múrgoles
Terrina de lechón confitado a baja temperatura y crujiente
con espárragos, espuma de patata y xips caseras con salsa de colmenillas

Braó melós de xai

ff

18,00€

amb beixamel gratinada

cuit a les 12 hores i lacat amb base de parmentier

Canelón de rabo de buey con bechamel gratinada

Codillo Meloso de cordero a las 12 horas, lacado y con base de parmentier

Caragols a la llauna amb all i oli

14,50€

Caracoles “a la llauna” con “alioli”

18,60€

ceba caramelitzada, patata a la crema i xips de verdures
Entrecot de ternera de los Pirineos a la brasa
cebolla caramelizada, patata a la crema y xips de verduras

ELS ARROSSOS / Los arroces
Arròs de verdures del temps

Entrecot de vedella dels Pirineus a la brasa

15,00€

Filet de vedella dels Pirineus a la brasa, medalló de

26,00€

amb daus de ceps i brou de verdures

amb sal maldom,tempura de verduretes i arrop de ratafía

Arroz de verduras del tiempo con dados de boletus y caldo de verduras

Solomillo de ternera de los Pirineos a la brasa medallón de foie con sal
maldom, tempura de verduritas y arrope de ratafia

Arròs de conill sense feina amb ceps

16,60€

al perfum de romaní, amb brou de pollastre reial i all i oli

sobre salsa de tòfona, patata pobra y verdures cruixents

Arroz de conejo deshuesado
con boletus al perfume de romero, con caldo de pollo real y “alioli”

Arròs del “Senyoret” sense feina
amb marisc i brou de peixos de roca
Arroz del “Señorito” con mariscos y consomé de pescados de Roca

Espatlleta de cabrit a la brasa
Paletilla de cabrito a la brasa
sobre salsa de trufa, patatas pobres y verduras crujientes

18,50€
Receptes emeses en els programes de tv “Cafeïna tour”
de Tv Lleida (capítol 1893) f i Canal Cocina f f

28,00€

