@lafortalesa
@dormuseum

SOPES FRESQUES / SOPAS FRESCAS

lafortalesa.com
dormuseum.com

Reserves
872 20 14 43

3,00 €

Textures de xocolata amb fruita de la passió / Texturas de chocolate con fruta de la
pasión

3,50 €

Crema de carbassó de l’ hort, formatge Blau Ceretà i pell de llimona
Crema de calabacín del huerto, queso azul Blau Ceretá y piel de limón

3,00 €

Cheesecake de coco amb fruita de la passió i sorbet de llimona / Cheesecake de coco
con fruta de la pasión y sorbete de limón

3,50 €

Ajoblanco d’ametlles tendres amb verat a la sal i raïm verd
Ajoblanco de almendras tiernas con caballa a la sal y uvas verdes

3,00 €

La nostra representació del Pink Panther / Nuestra representación del Pink Panther

3,50 €

Sopa de meló amb esferes cantalup i làmines de pernil ibèric
Sopa de melón con esferas de cantalupo y láminas de jamón ibérico

Textures de coco, poma, yuzu / Texturas de coco, manzana, yuzu

3,50 €

Salmorejo amb tomàquet pansificat i aire de mel
Salmorejo con tomate pasificado y aire de miel

4,00 €

DELICIES PER PICAR / DELICIAS PARA PICAR
Les braves del Dor / Las bravas del Dor

4,00 €

Pernil ibèric 80gr. amb pa de coca amb tomàquet
Jamón ibérico 80gr. con pan de coca con tomate

12,00 €

Croquetes de pollastre rostit / Croquetas de pollo asado (4u)

SENSE ALCOHOL / SIN ALCOHOL

AMB ALCOHOL / CON ALCOHOL

6,00 €

Aigua / Agua

1,50 €

2,60 €

Croquetes de gamba vermella / Croquetas de gamba roja (4u)

6,00 €

Aigua amb gas / Agua con gas

1,50 €

Copa vi blanc / Copa vino blanco
Montrodó 2018 (Girona)

Refrescs / Refrescos

2,00 €

Copa vi negre / Copa vino tinto
Montrodó 2018 (Girona)

2,60 €

Tempura de llagostí i salsa de curri verd
Tempura de langostino y salsa de curry verde

9,00 €

Sucs de fruita / Zumos de fruta

2,00 €

Cafè / Café

1,60 €

Copa de cava Mestres Coquet 2013
(Penedès)

4,00 €

Pop amb patata trencada i oli de pebre vermell fumat
Pulpo con patata rota y aceite de pimentón ahumado

9,00 €

Te / Té

2,50 €

Vermut Miró

3,50 €

Torrades de tàrtar de calamar amb cansalada i formatge cremós (4u)
Tostas de tartar de calamar con panceta y queso crema (4u)

6,00 €

Tàrtar de tonyina i síndria amb salsa de soja cítrica
Tartar de atún y sandía con salsa de soja cítrica

7,00 €

Caneló de carbassó farcit de pa amb tomàquet i anxova de l’Escala
Canelón de calabacín relleno de pan con tomate y anchoa de L’Escala

4,00 €

Cervesa / Cerveza
Inedit (canya / caña)
Estrella (canya / caña)
Estrella (mitjana / mediana)
Damm Lemmon (canya / caña)
Voll Damm (mitjana / mediana)

3,00€
2,20 €
2,50 €
2,20 €
3,00 €

Combinat / Combinado

8,00€

Canapè de foie mi-cuit amb figues i anxova de l’Escala (4u)
Canapé de foie mi-cuit con higos y anchoa de L’Escala (4u)

10,00 €

Hummus de tomàquet rostit amb xips de blat de moro
Hummus de tomate asado con chips de maíz

4,00 €

Amanida de l’hort / Ensalada del huerto

6,00 €

COCKTAILS

MINI BURGERS
Roast beef de vedella de Girona / Roast beef de ternera de Girona

4,00 €

Salmó fumat amb canonges i formatge cremós
Salmón ahumado con canónigos y queso crema

4,00 €

Tonyina amb salsa teriyaki / Atún con salsa teriyaki

4,00 €

Hamburguesa de vedella de Girona / Hamburguesa de ternera de Girona

4,00 €
IVA inclòs

Margarita on the Rocks

8,00 €

Pine Zicron

8,00 €

Ginger Mojito (no alcohol)

7,00 €

Raspinya colada (no alcohol)

7,00 €

Pinya colada

8,00 €

Pink Diamond

8,00 €

(rom, whisky, ginebra, vodka + refresc)

