
MENJAR PER
EMPORTAR

Gaudeix també dels teus plats
preferits de l’Índigo per prendre

a casa o a on vulguis

Plaça Miquel Santaló, 17003 Girona | Tel. 972 21 12 12
www.indigorestaurantlounge.com

Nom:

Tel.:

E-mail:

Data:

Hora:

FES  LA  TEVA COMANDA!  
Tel. 972 21 12 12 | www.indigorestaurantlounge.com

30 minuts de pàrquing gratuït per comandes superiors a 30,00€

CAT



Guacamole fresc amb nachos                                                                                     6,30

Hummus amb crudités de pastanaga i torradetes                                     6,00

Brandada de bacallà amb compota de tomàquet i torrades                    6,40

La nostra ensaladilla russa                                                                          4,75 
Croquetes de pernil ibèric 5u                                                                        5,75

Calamars a la romana                                                                                    8,00  
Calamarsets a l’andalusa                                                                      7,60

Patates braves                                                                                               4,75

Tempura de verdures                                                                                    8,80 
Timbal de pop, patata i pebrots de Padrón                                              9,25 
Fingers de pollastre amb maionesa especiada                                           8,40

Fetge d’ànec mi-cuit amb compota de figues i torradetes                       12,10

Llagostins arrebossats amb wasabe, soja i gingebre                                10,90

Amb tomàquet de penjar           3,00

i oli verge
Amb espatlla ibèrica                        7,60

Amb anxoves de l'Escala             6,70

Amb foie i oli de vainilla          7,40

Tomàquet, anxova, ceba del cop de puny i olives grossal                      8,60

Amanida Cèsar amb pollastre                                                                       8,60  
Amanida de l’hort amb vinagreta de mostassa                                           6,00

Amanida de formatge de cabra amb bacó i pinyons                                  8,60 
Amanida amb pernil ibèric i fruits d’estiu                                                 10,90

Quinoa, cigrons, Kale, salsa de iogurt amb curri i pickles de remolatxa                8,60

Bulgur, llenties, Kale, salsa de iogurt amb curri i pickles de pastanaga                  8,60

Burrata de búfala amb escalivada i alfàbrega                                             8,60

“Ceviche” de peix espasa                                                                           11,30

Tataki fred de salmó                                                                                                  12,25

Sopa freda de tomàquet amb brandada i olives                                     8,60 
Sopa freda de melons amb menta i ibèric                                                8,60

Gaspatxo amb entrebancs i seitons                                                           8,60

Tàrtar de salmó amb un toc       14,20

de gingebre
Tàrtar de tonyina                            13,80

Tàrtar de vedella picat a             17,00

ganivet i amb patates fregides

X PICAR

COQUES DE VIDRE

LLEUGER I  SA

TÀRTARS BY ÍNDIGO

Fioccis de gorgonzola i pera                                                                    9,00

Curri de xai amb arròs basmati aromatitzat                                  14,50

Curri verd estil Taï amb pollastre, coco i bitxo                         14,50

Bastella de pollastre amb ametlla                                           11,90

Cous-cous de pollastre                                                         13,30

Tagine d’espatlla de xai                                                                      14,20

Fish & Chips amb salsa tàrtara i pèsols                                       13,30

Wok de verdures i bolets Shimeji                      11,50

Wok de verdures i bolets Shimeji, combinat amb:                  12,15

pollastre, vedella o llagostins  
Burger Angus 100% amb cheddar, bacó i patates fregides           13,80

Sípia amb mandonguilles                                                              12,85

Bacallà amb samfaina i ou dur                                                   13,80

Llom de bacallà amb allioli d’ametlla                                                  18,00    
Ventresques de bacallà amb all i pebre                                             14,25    
Pop amb puré de patates, pebrots de Padrón, ceba i pimentó                      15,20

CUINES DEL MÓN

GUISATS DE L’ÀVIA 

Fruits vermells                        4,30

amb mascarpone   
Cremós de xocolates             4,30

amb gerds i maduixa  

Pastís tatin       4,30

Fruita fresca tallada      3,75

El nostre tiramisú       4,30

Clàssic Lemon Pie               4,30

POSTRES


