Capritx:
Carpacció de gambes de Palamós
Carpacció de pop a la gallega
Carpacció de vedella amb vinagreta de pinyons i formatge parmesà
Mil fulls amb confitura de figues, poma caramel·litzada i encenalls de foie
Pasta fresca amb salsa pesto (15 min)
Espàrrecs blancs gegants de Navarra amb pernil del país
Amanida de favetes amb pernil d’ànec i ceba cruixent
Amanida de formatge de cabra, amb codony i fruits secs
Amanida caprese
Verda de l’Àgora (Catalana, Verda, ...)

Desig:
Bacallà amb salsa de mel
Bacallà fregit
Vieires amb ceba confitada i pernil cruixent
Llamàntol a la brasa amb salsa tàrtara (1 unitat)
Pop a la brasa amb oli picant i cremós de patata
Els pops de l’Àgora

De Pals al plat
Arròs del senyoret
Arròs negra de sípia i calamar
Arròs de cocotxes de bacallà
Arròs de llamàntol

El Caliu de l’Àgora:
Entrecot de vedella de Girona 300/500/750 gr
Filet de vedella
Xai a la brasa
Peus de porc a la brasa
Secret de porc ibèric
Magret d’ànec a la brasa
Botifarra/Botifarra de castanyes
Costella de porc adobada amb salsa barbacoa
Cuixa de pollastre a la brasa

Món dolç:
Sopa de maduixa amb gelat de nata
Coulant de xocolata amb gelat de xocolata blanca (10 min)
Tarta tatin amb gelat de canyella (10 min)
Pans de pessic amb fondí de xocolata amb llet i xocolata blanca (10 min)
Pa amb xocolata, amb pètals de sal i oli d’oliva verge extra
Flam de la casa amb nata
Pastis de formatge amb salsa de fruites vermelles
Trufes gelades
Tocinets de cel
Assortit de gelats
Iogurt natural de la Fageda

Àgora Restaurant
Les nostres pizzes
Margarita
Formatge de cabra
Pollastre al forn de llenya
Dàtils i bacon
Hawaiana
Botifarra amb rovellons
Poma amb foie
Escalivada
Vegetal
Barbacoa
Formatge brie amb pernil salat
Tonyina
Pizza de temporada

TAMBÉ PER EMPORTAR

