
                                                            Restaurant Mas Roselló  

                                                       Telèfon Comandes:   977241828                                

 

ENTRANTS / ENTRANTES     

Amanida de  burrata italiana                                                                                 11€ 

Ensalada de burrata italiana 

 

Tàrtar de tonyina vermella Balfegó                                                        15€ 

Tartar de atún Balfegó  

 

Steak tartar de mitjana de vaca madurada                                                                  17€ 

Steak tartar de Txuletón de vaca madurada 

 

Ravioli de gamba  farcit de shittakes, tòfona i pinyons                                     13 € (4 uds.)  

 Ravioli de gamba relleno de setas, con piñones  y trufa 

 

 Cargols a la llauna amb all i oli i romesco                                                    12€ 

Caracoles a la llauna con alioli y romesco   

 

Pernil ibèric de gla (120 gr. envasat al buit)                                                            19.0€ 

Jamón ibérico de bellota (120 gr envasat al buit) 

 

Foie Micuit Collverd amb chutney de mango i figues                                 14€ 

Foie Micuit Collverd con chutney de mango  
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SEGONS / SEGUNDOS 

PEIX / PESCADO 

Lluç amb salsa verda i cloisses                                                                                           17€ 

Merluza con salsa verde y almejas 

Bacallà al pil pil amb cocotxes                                                                                          17€  

Bacalao al pil pil con kokotxas 

Tataki de tonyina  Balfegó  amb salsa teriyaki i tomàquets especiats                               20€ 

Tataki de atún Balfegó amb salsa teriyaki y tomates especiados 

Pop a la brasa amb parmentier de patata i romesco                                                           20€  

Pulpo a la brasa con romesco 

Vieires amb crema de porro, safrà i gingebre                                                                      15€        

Vieiras con crema de puerro, azafrán y jengibre  

 

CARNS / CARNES 

Melòs de vedella en el seu suc amb salsa de xocolata  i milfulls de patata                     15€ 

Meloso de ternera  con salsa de chocolate y milhojas de patata 

Lingot de corder a baixa temperatura amb poma en textures                                          15€ 

Lingote de cordero a baja temperatura con manzana en texturas 

Filet de vedella a la planxa  amb la seva guarnició                                              21€ 

Solomillo de ternera a la plancha con su guarnición   
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  POSTRES 

Pastís cremós de formatge/ Tarta cremosa de queso                                                         4€ 

Tarta Tatin de poma caramelitzada/ Tarta Tatin de manzana caramelizada              4€ 

Pastís de xocolata belga/ Pastel de chocolate belga                                              4€ 

 


