
Restaurant MAS SORRER



PER COMENÇAR...

Ostres al natural FINE DE CLAIRE i copa de cava (3 un.)                               12,00€

Anxoves de L'Escala                                                                                        12,00€

Pa de coca amb tomata de penjar                                                                  5,50€

Daus de salmó fumat nature, vinagreta de festucs i menta                       16,00€

Croquetes de gamba vermella (6 un.)                                                           12,00€
  
Encenalls de pernil Ibèric                                                                               22,00€

Ou a baixa temperatura, parmentier i foie gras rostit                                22,00€ 

Musclos a la brasa i porradell                                                                        12,00€

Gamba vermella a la  brasa                                                                            28,00€

Carxofes a la brasa i encenalls de mi-cuit d'ànec                                        18,00€

Verdures a la brasa i pesto de tomata seca                                                 12,00€                     

Cabdells a la brasa, refregit dels nostres calçots, portobello i 
ametlles                                                                                                            12,00€
                                                                                                                             

DEL MAR...
Cuinem amb peixos i marisc salvatge de les nostres llotges.

Suquet de rap, gambes i allioli negat                                                            26,00€

Llom de tonyina vermella volta i volta i samfaina Empordanesa               24,00€

Peix de llotja segons mercat a la brasa i patates roses                              26,00€

Bacallà a la brasa i escalivada                                                                        24,00€

*Mínim un plat principal per persona



    CUINA DOLÇA...
 
 

                            Pastís Tatin de poma i gelat de vainilla              7,00€

                            Xocolata amb pa, oli i sal                                     7,00€

                            Xuixo a la brasa                                                    7,00€

                            Recuit de drap i prunes amb almívar                7,00€

                            Mini gintònic del Mas Sorrer                              6,00€
 

DE LA TERRA....
La nostra vedella i vaca Angus és ecològica i criada al Pirineus de la mà de Pirinat. La madurem 30 dies
amb mètode dry Age. Les nostres altres carns son seleccionades i criades a l'Empordà.

"Tagliata" de vaca Angus ecològica Pirinat, foie gras d'ànec i poma 
rostida                                                                                                              24,00€

Steak tàrtar de vedella ecològica Pirinat, mantega trufada i
torradetes                                                                                                        24,00€                                

Xai a les "dotze hores", xalotes al porto i suc de rostit                               22,00€ 

Magret d'ànec de l'Empordà, maduixes i vinagre balsàmic                        22,00€                                                          

*Mínim un plat principal per persona.



AL·LÈRGENS

GLUTEN

FRUITA SECA DE CLOFOLLA

ANHÍDRID SULFURÓS I 
SULFITS

CRUSTACIS

CACAUETS

API

TRAMUSSOS

GRANS DE SÈSAM

OU

LÀCTICS

MOL·LUSCS

MOSTASSA

PEIX

SOJA

*Disposem d'informació sobre al·lèrgens. Consulteu amb el nostre personal.


