CUINA PIM PAM

ALTAFULLA — TARRAGONA
/ lolabistrorestaurant
www.lolabistro.restaurant

Russa de la Lola amb un toc fumat

6,50 €

Coca de sardinetes, tomàquets secs
i olivada negra

13,00 €

Súper croqueta de carn d’olla
i un toc de tòfona negra (40 g)

2,50 €

Cecina de vaca vella amb polsim
de formatge del Pirineu

14,95 €

Anxoves casolanes (10 unitats)

19,00 €

Assortiment de formatges… de vegades
catalans, francesos o del món…
Pregunteu-nos-ho!!!

17,50 €

Truiteta de patata (individual) i ceba
amb un toc de tòfona negra. Feta al moment!

9,00 €

El nostre pa amb tomàquet del
“Forn de Nulles”. Triga 5 minutets!

3,50 €

Verd i fresc, com m’agrada!
Amanida tèbia de formatge amb espinacs,
figues, nous i un toc de mel

14,95 €

Amanida d’anguila fumada del Delta
amb allioli de figues

13,50 €

Burratina amb pesto, mostassa i brots verds

14,95 €

DEL MAR AL PLAT
Escopinyes a la brasa XL

S/M

Calamars de potera de Cambrils a l’andalussa
amb ceba caramelitzada i un xic de wasabi

S/M

Peixet del dia fregit

13,50 €

Navalles del Delta amb cansalada ibèrica

21,95 €

Pop a la brasa amb parmentier de patata
i romesco

20,95 €

PLATETS XUP-XUP… PER SUCAR-HI PA!

ALTAFULLA — TARRAGONA
/ lolabistrorestaurant
www.lolabistro.restaurant

Fricandó de vedella eco amb bolets
de temporada

20,95 €

Mandonguilles amb sèpia

16,95 €

Capipota de vedella eco amb cigronets

14,95 €

Cua de bou “sense feina” amb 4 patatones

18,95 €

Estofat de senglar

21,95 €

Caneló XL de butifarra de perol

14,95 €

PER ALS MÉS CARNIVORS
Steak tàrtar de vedella del Pallars eco

21,95 €

Tataki de vaca vella (150 g).
Ració amb verduretes

23,95 €

Costellar de vedella del Pallars
amb un xic de salsa Perrins

18,95 €

DEMANEU ELS SUGGERIMENTS DEL DIA
Tots els nostres plats estan cuinats amb productes
de proximitat Km 0 per assaborir l’autèntic gust
d’un menjar fresc, natural i saludable. Per això,
segons la temporada, també us podem oferir altres
plats del dia…
Pregunta’ns i et sorprendrem!

I les POSTRES?
Ens agraden tant que les canviem sovint segons
el moment…
Us cantem què tenim avui?

