Per picar i compartir:
Ostres franceses al natural - 3,80 eur/unit
Les noves Olives marinades "Donzella" - 3,50eur
Xips de patata amb salsa vermut - 3,20eur
Anxoves amb olives arbequines i ametlles salades - 12,50eur
100 grs de paleta d'ibèric 100%, Maldonado - 21eur
Croquetes de pollastre al xerès - 10eur
Carxofes fregides - 9,50eur
Calamars a l'andalusa - 16eur
Pa de coca amb tomàquet - 2,50 eur

Entrants:
Amanida de crudités i encurtits amb vinagreta de mostassa - 9,50eur
Amanida cop de puny: Tomàquet, ceba i ventresca de tonyina - 10,50eur
Amanida de pera i pernil d’ànec amb pinyons - 11eur
Burrata sobre saltat de tomàquets xerri i oli fumat - 13,50eur
Musclos al vapor - 9eur
Musclos a la marinera - 11,50eur
Carpaccio de Llobarro amb vieires - 18eur
Calamar a la brasa amb calçots, carxofa i romesco - 19,50eur

Disposem de carta d’alèrgens

Els arrossos ( p.p - min. 2pax ):
Tots el nostres arrossos estan elaborats amb la varietat bomba de Delta
"el moli d’en Rafalet"
Arròs "Donzella" de gambes, escamarlans i sepionets - 21eur
Arròs sec de cabra de mar - 26eur
Fideuà trempada de rap i llagostins - 19eur
Arròs negre de sípia, xipirons a l’andalusa i pebrots del Padró - 19eur
Arròs caldós de llamàntol - 29eur
Arròs sec de verdures - 19eur

Peixos
Peix de llotja SM sencer a la brasa - 54eur/kg
Medalló de rap amb salsa verda i cloïsses - 23eur
Turbot a la brasa amb carbassa, les seves pipes i romaní - 28eur
Morro de bacallà amb espinacs i cebetes a la brasa - 19eur

Carns:
Costelletes de xai amb patates pont-neuf i "chimichurri" - 21eur
Filet de vedella a la brasa amb patata rostida i salsa demi-glace - 22eur
El famós "Chuletón" de vaca Frisona de 750 gr - 56eur
Xai sense feina amb bolets I la seva salsa - 23eur

Pels més menuts:
Macarrons amb tomàquet i formatge parmesà - 8eur
Fingers de pollastre casolans amb patates - 8,50eur

Disposem de carta d’alèrgens

Pels Més Dolços:
Lingot de xocolata blanca I formatge - 7,50eur
Sara de mantega a la taronja - 7,50eur
Crema Catalana amb Carquinyolis - 7eur
Gelats artesans de can Soler - 6eur

Demana la teva hora de pàrquing gratuït.
Parquing "El Viver" a 7min caminant del Restaurant.
Av. President Companys,

s/n

(costat Ajuntament).

Vols celebrar el teu esdeveniment amb nosaltres?
Pregunta per els Menús de Grup i t’informarem trucant
al telèfon de Reserves La Donzella:
+ 34 669 184 488

Disposem de carta d’alèrgens

