CARTA
D'ESTIU

Entrants , Pastes i Arrossos

Gaspatxo de mango amb
pernil de tiró 5 AGlans 9,85€

Gazpacho de Mango con jamón de Pato

Pasta Fresca a la carbonara 14,50 €
Pasta Fresca a la carbonara

Croquetes del Prado
de pollastre i pernil 11.50 €

Timbal d'escalibada amb
formatge fos de la Vall de
Meranges 12,80€

Canelons casolans gratinats 13,50 €

Timbal de escalibada con queso fundido

Canelones caseros gratinados

Encenalls de Pernil d'Aglà
amb pa amb tomàquet 21,90€

Amanida de Quinoa amb verdures
i maionesa d'espinacs 11,90 €

Virutas de jamón de bellota
con pan con tomate

Ensalada de Quinoa con verduras y mayonesa
de espinacas

Micuit de Foie amb gelée de cava i
torrades de pa de vidre 16,90 €

Paella mar i muntanya 15,50 €

Micuit de Foie con gelée i Tostadas

Paella de verdures d'estiu
amb tòfona 17,50

Ceps de Temporada saltejats
amb all i Julivert 18,95 €
Boletus salteados con ajo y Perejil

Trinxat de Cerdanya amb rosta 13,50€
Trinxat de Cerdanya con "rosta"

Tomàquet d'estiu amb ventresca
de tonyina i ceba tendra 11,25€

Croquetas de Jamón y pollo

Paella Mar y Montaña

Paella de Verduras de Verano con TRufa

Arròs melós de llamàntol a la cassola
amb gambetes vermelles 24,90 €
Arroz con Bogavante en cazuela con
gambitas rojas

Arròs a la Llauna amb bolets
d'estiu, conill i Tiró 16,50 €

Tomate de verano con ventresca de atún
y cebolla tierna

Arroz a la lata con setas, conejo y pato

Amanida de Llagostins amb cremós
d'alvocat i tomàquets cirerols 13,95€

Carpaccio de vedella amb
Cheddar del Molí de Ger 13,50€

Ensalada de Langostinos con cremoso
de aguacate y tomates cherry

Carpaccio de ternera con Queso

Ous, Peixos i Carns
Ou de Cal Grauet escumat amb crema
de Foie i Tòfona rallada 15,85 €
Huevos poché a la crema de foie
con trufa rallada

Ous ferrats amb patates fregides i
pernil ibèric 14,80 €
Huevos fritos con patatas
y Jamón Ibérico

Turbot a la graella amb verduretes
i all i oli de calamar 21,90 €
Rodaballo a la parrilla con verduras
y "all i oli" de calamar

Pollastre de Pagès guisat
amb bolets 14,50 €
Pollo de payés guisado con setas

Espatlla de Xai de Cal Cot al forn
amb tomàquet, ceba i patates 25,90 €
Paletilla de cordero de Vilallobent con
tomate, cebolla y patatas

Costelles de Xai de Cal Cot de
Vilallobent a la brasa 17,90 €
Costillas de Cordero a la Brasa

Bacallà gratinat amb all i oli
d'alfàbrega i safaina 16,50 €

Butifarra de Cerdanya a la brasa
amb mongetes seques 12,90 €

Bacalao gratinado con "all i oli" de
albahaca y sanfaina

Butifarra con judías blancas

Calamars a la graella amb trinxat
de Cerdanya 17,50 €

Peus de porc a la brasa 12,90 €
Pies de cerdo a la brasa
Entrecot a la brasa 22,95 €

Calamares a la plancha con trinxat

Estofat de cua de poltre
al vi de Llivins 19,50 €
Estofado de rabo de potro
al vino de llivins

Entrecot a la brasa

Filet de vedella a la brasa 23,95 €
Solomillo de ternera a la brasa

HOTEL DEL PRADO
Servei d'aperitiu i Pa
1,90 € PER
PERSONA

Preus amb 10% d' iva
inclòs
SERVEI JARDÍ
10% EXTRA

