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Tapes

Racions

Passa pàgina...

Passa pàgina...

Impressionants

Per llepar-se'n els dits

Arriben els suggeriments
Editorial

L'expressió
de la nostra
gastronomia

Al Versalles volem fervos arribar una
proposta gastronòmica
de qualitat, per gaudir
dels sabors més exqui-

sits i el record dels
gustos casolans de la
nostra terra en el
meravellós entorn
que ens proporciona

la Casa Vidal,
l'emblemàtic edifici
modernista, icona del
barri de Sant Andreu, on
ara mateix us trobeu.
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Vins recomanats

La frase

" La cuina d'autor es posar
la teva personalitat en allò
que fas i aquest sentiment la
converteix en quelcom
diferent. (Ferran Adrià)".

Color
De color granat intens i
una capa de color de
tons violacis

Detall de la magnífica barra fotografiada des de l'entrada de l'establiment.

Per començar a gaudir

Ració de pernil ibèric amb pa de coca
amb tomàquet i oli d'oliva verge extra.........16,50€
Amanida de "burrata" i "pesto" vermell amb
"carpaccio" de tomàquet Cor de bou..............9,00€
Esqueixada de bacallà amb ceba de
Figueres i tomàquet..........................................13,90€
Cruixent de gambes vermelles de platja
amb maionesa cítrica ........................................9,25€

Tonyina vermella, foie i remolatxa (Brutal).....12,50€

Aroma

Aromes de fruites
Escamarlans "Grill" al "feumée"d'all...............9,00€ vermelles i tocs anisats
que recorden el fonoll.
Saltat de gambes al perfum de conyac

Boca
en flames............................................................10,75€
Afruitat, de fruita
Calçots de Valls en tempura amb la seva
vermella i una entrada
salsa.....................................................................10,50€
suau i neta.
Xips de carxofes al romesco............................9,50€
Preu
14,75 €/ampolla
Remenat de carxofes, calamars i
Tallarines de Vilanova saltejades...................10,25€ pernil ibèric.......................................................11,25€
Gyozes de cua de bou i bordalesa...............10,25€

Els fogons de la carn

Del mar al paladar

Filet de vedella , foie i cebeta
al vi negre.........................................................15,50€

Medalló de rap amb crema fumada
de pebrot groc i bolets salvatges..............16,50€

Entrecot a la "tagliata"...................................14,75€

"Kokotxa" de bacallà al pil pil.....................14,75€

Filet ibèric al wok (L'hòstia!).........................15,50€

Morro de bacallà amb verduretes............14,70€

Pollastre a la "diabla" amb luxúria de
patata crocant.................................................16,50€
Ous trencats amb foie...................................12,00€
Ous trencats amb foie i tòfona...................16,00€

Els arrossos

Arròs a la llauna de gambes vermelles
i sèpia (min. 2 persones)..............................15,75€
Arròs amb botifarra d'Olot, carxofes
i trufa (min. 2 persones)................................14,90€
Arròs de bacallà, "kokotxas" i melòs
de vedella (min. 2 persones)........................17,90€

Color
"Zamburiñas" a la planxa amb all i julivert
De color vermell cirera,
(6 unitats).........................................................10,25€
de bona intensitat.
"Zamburiñas" a la planxa amb all i julivert,
Aroma
foie i tòfona (6 unitats)...............................13,90€ Notes de fruita, fons de
El nostre pop amb patata trencada i
fusta torrada i suaus
pebrot fumat..................................................16,50€ aromes de vainilla, coco i
especies.

Arròs de "zamburiñas", foie i trufa
(min. 2 persones)...........................................17,50€
Arròs de llamàntol amb crosta
(min. 2 persones)...........................................19,90€
Arròs de verduretes
(min. 2 persones)...........................................15,00€

Boca
Amb cos, suau,
equilibrat i agradable.

Preu
13,00€/ampolla
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Fem un vermutet?
Tradicionalment a Catalunya "anar a fer el vermut" vol dir fer un àpat lleuger
al migdia, abans de dinar.
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Els dies assolellats de la primavera i l'estiu, les terrasses d'un bar o petit restaurant, s’omplen per "fer el vermut", una
ocasió de gaudir de la vida social, que sovint es fa amb amics i família. El vermut era especialment important els
diumenges, després de tornar de fer un passeig. Els àpats són molt senzills, i, a part de les olives, que són essencials,
també es prenen unes anxoves, patates de xurrer, ametlles salades i cloïsses o escopinyes amb salsa picant.

Vermuteig

Combinat vermut Versalles ............................. 7,50€
(Patates de xurrer, anxoves, olives i seitó)

Seitons mida XXL.................................................. 4,95€
(6 unitats)

Anxoves de L'Escala "El Xillu"............................. 1,25€
(1 unitat)

Patates de xurrer.................................................. 1,50€
Olives Gordal vermella........................................3,50€
Olives de filet d'anxova "El Xillu"....................... 3,90€
(Pot de vidre de 90 gr)

Vermut típic del Versalles, amb olives, seitons, patates i escupinyes.

Olives gegants confitades................................. 3,25€
Llauna d'escopinyes extra................................ 9,50€
Broqueta de gambes......................................... 3,90€
Broqueta de sèpia.............................................. 3,90€

Tapes i platets
Madonguilles amb sépia...................................... 6,50€

Xoricets a la sidra............................................. 9,00€
Tapa d'ensaladilla russa................................... 3,50€
Musclos a la vinagreta.......................................3,50€
Tros de bacallà amb samfaina.........................7,50€
La gambeta de vermut......................................4,75€
Ibèric guisat amb un toc picant......................6,50€
Patates braves Versalles...................................4,90€
Les nostres "zamburiñas"................................3,90€
(3 unitats)

Les "Gildes"
Gilda...................................................................... 1,95€
(Put de blame on Donosti)

Pintxo seitó.......................................................... 2,60€
(Oliva,seitó, "piparra", tomàquet i all)

Pintxo bacallà...................................................... 1,95€
(Oliva, pebrot, bacallà i tomàquet verd)

Gilda d'anxova i formatge................................ 2,25€
(Oliva, tomàquet sec, anxova, formatge i tomàquet verd )

El matrimoni........................................................ 2,25€

Solidaris

L'objectiu del vermut Musugorri és ajudar econòmicament a
totes aquelles associacions familiars que recapten fons per a
la investigació de solucions pel càncer infantil a l'Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona. Els diners aconseguits amb la
venda de les ampolles anirà integrament destinat cada any a
una d'aquestes associacions.

(Oliva, seitó, anxova i pebrot)

Fi de festa
"Coulant" de xocolata amb
gelat de mango.................................................6,75€
"Mousse" de crema catalana,
"toffee" i maracujà............................................6,50€

Textures de xocolata.......................................6,75€
Lemon Pie..........................................................6,50€
Pa amb xocolata, oli d'oliva i sal...................6,75€

