Per picar
Patates braves del Nord amb allioli i romesco picant

4.50€

A.G. / N.L.

Patates braves del Sud amb sofregit picant i maionesa

4.50€

A.G. / N.L.

Croquetes de rostit de pollastre en amanida a l’estil cèsar

8.00€

Croquetes de pernil ibèric

7.00€

Calçots amb salsa romesco en format croqueta

7.00€

Pa xinès de pilota de carn d’olla amb salsa teriyaki i allioli d’all negre

8.00€

Llagostins cruixents amb salsa romesco

8.00€

N.L.

Els ous farcits de la mare amb tonyina, olives i maionesa

6.00€

N.G. / N.L.

Pop amb parmentier de patata, pebre vermell i pebrots del padró

10.00€

N.G. / A.L.

Pernil ibèric d’aglà amb pa amb tomàquet

10.00€

A.G. / N.L.

9.00€

A.G. / N.L.

Guacamole d’alvocat amb pico de gallo i natxos artesans
Formatge brie fondant amb bastonets i fruits secs (tòfona negra opcional 2 euros)

10.00€

A.G.

10.00€

A.G. / N.L.

Sopa d’all amb ou a baixa temperatura i “pilotes”

9.00€

N.L.

Terrina de peus de porc amb amanida d’encortits

10.00€

A.G. / N.L.

Escudella-Ramen catalana-xinesa, carn d’olla, verdures i ou

10.00€

N.L.

Amanida xató amb coca d’escalivada

10.00€

A.G. / N.L.

Quiche d’escarxofa amb les seves xips, mató i tòfona negra

12.00€

N.G.

10.00€

N.G.

Entrants
Steak tàrtar de cecina amb torrades

Plats
Arròs carbonara amb fals ou ferrat
Pizza Somiatruites a la bolonyesa o la nostra truita de bolonyesa i mozzarella

9.00€

N.G. / N.L.

Ous ferrats amb parmentier de patata i pernil ibèric d’aglà i (tòfona negra opcional 2 euros)

10.00€

N.G. / A.L.

Xup-xup mar i muntanya oriental de botifarra, llagostins, mongetes i carpaccio de truita

11.00€

N.L.

Rissotto de carxofes i botifarra amb carpaccio de peus de porc i tòfona

12.00€

Gran caneló de rostit i ceps

12.00€

Filet de vedella, a la planxa i guisada, amb patata i col

12.00€

N.G. / N.L.

Bacallà amb suquet de mongetes de ganxet

12.00€

N.G. / N.L.

Cabrit guisat amb crema de carxofes i salsa de iogurt

12.00€

N.G. / N.L.

Magret d’ànec amb crema de foie, taronja i salsa teriyaki

12.00€

A.L.

Pollastre coquelet rostit amb salsa a la cervesa i patates fregides

12.00€

N.G. / A.L.

Hamburguesa Clàssica, 200gr de vedella 100% amb quètxup, tomàquet, enciam i formatge

8.00€

A.G. / A.L.

Hamburguesa Catalana, 200gr de botifarra amb escalivada i romesco

9.00€

A.G. / N.L.

Hamburguesa Mallorquina, 200gr de vedella 100% amb sobrassada i ou ferrat, ruca i maionesa

9.00€

A.G. / N.L.

Trifàsic de xocolata i Bailey’s (mousse, ganache, nata i brownie)

5.00€

N.G.

Ou ferrat, el nostre pastís de formatge i fruits vermells

5.00€

Pinya colada amb arròs amb llet de coco

5.00€

N.G. / A.L.

Nutella, couland de Nutella amb gelat de vainilla

5.00€

N.G.

Tiramisú tradicional

5.00€

Flam del somiatruites amb nata

5.00€

N.G.

Hamburgueses

Postres

N.G.

N.G. (no gluten)
A.G. (adaptable gluten)
N.L. (no lactosa)
A.L. (adaptable lactosa)

Carrer del Sol n.19 d’Igualada
938036626

www.somiatruites.eu

