MASIA BRASERIA

MAS TRUCAFORT
Entrants o plats per compartir
Amanida variada de temporada

......................................... 4,60€

Amanida d’escarola amb Ganyims i salsa romesco

..... 6,60€

Verdures a la brasa amb salsa romesco

......................... 7,20€

Broqueta de verdures brasejades ( 6 unitats )

......................... 7,40€

Fesols amb tomàquets i sardina salada a la llosa

....................... 7,40€

Amanida amb ceba, tomàquet i peix escabetxat

.................. 7,70€

Empedrat de fesols , bacallà i salsa romesco

.................. 8,30€

Canelons casolans d’espinacs a la catalana
Canelons casolans de carn

.................... 9,30€

................................................. 9,30€

Embotits locals amb pa torrat amb tomàquet

........................... 9,80€

Racions
Pa torrat

.............................................................................. 1,70€

Pa torrat amb tomàquet

........................................................ 2,30€

Cassoleta de fesols del ganxet al forn

...................................... 3,95€

Els bàsics de brasa
Pollastre a la brasa .................................................................... 5,20€
LLangonissa (Botifarra) a la brasa ................................................ 5,40€
Botifarra negra de Falset a la brasa .............................................. 5,85€
Botifarra de perol de la Vilella Baixa ............................................. 6,00€
Conill a la brasa ......................................................................... 6,00€
LLangonissa amb anous del Mas Trucafort
............................... 7,50€
Txurrasco de vedella a la brasa ................................................... 7,80€
Entrecot de Vedella amb oli d’herbes fresques ( reposat 30 dies) ... 15,90€
Txuletón de Vedella amb oli d’herbes fresques ( reposat 30 dies)27,00€/kg
Tots els plats porten guarnició de verdures i oli d’oliva verge extra

Sulfits –

soja - sesam - peix - mostassa - molusc - làctics - ous - gluten - fruits secs – crustacis - cacahuets - api -altramuces

Preus amb Iva inclòs

MASIA BRASERIA

MAS TRUCAFORT
Les nostres especialitats
Corder de pastura a la brasa(costelles, mitjanes i palpís) .............. 10,40€
Arròs de tros cuinat a la llenya (mínim 2 racions)
.................... 12,90€
(Arròs del Delta elaborat amb caragols, conill, i verdures)
Costelles i mitjanes de corder de pastura a la brasa ..................... 16,50€
Tall d’espatlla de corder de pastura rostida al forn de brasa (950gr)24,75€

Plats cuinats a la llosa o la llauna al forn de
brasa
Ous al plat de gallines de camp amb verdures

........................... 4,80€

Musclos a la llauna
................................................................. 5,90€
Fetge i ronyons de corder de pastura amb guarnició ...................... 6,15€
Sobrassada Ibèrica amb fesols del ganxet i formatge
................ 8,00€
Peus de porc rostits i macerats amb vi a la brasa ........................... 8,10€
Caragols a la llauna amb herbes del Montsant ............................... 9,50€
Gamba llangostinera a la llauna

............................................... 9,90€

Pop a la llosa amb allioli
................................................. 12,80€
Costellam de porc amb melmelada picant de tomàquet ............... 14,00€

De Postres
Pastis casolà de xocolata amb gelat
Iogurt d’ovella al gust

................................ 3,70€

............................................................. 3,70€

Coc tradicional fet al mas ,amb xocolata desfeta
Copa de Gelat

............ 3,70€

...................................................................... 3,70€

Valencià (suc de taronja amb gelat de vainilla)
Formatges amb codonyat
Mel i mató amb nous

.......................... 4,10€

...................................................... 4,10€
........................................................ 4,90€

Postra de músic amb mistela o vi ranci

................................... 5,10€

Tots els plats estan cuinats amb oli d’oliva verge extra km0

Preus amb Iva inclòs

