
 

 

Patates braves  

Aletes de pollastre cruixents amb salsa barbacoa

Gambes a la planxa  

Pernil ibèric amb pa amb tomàquet

Croquetes de la casa 

formatge fresc de cabra cruixent amb melmelada de gerds

xipirons a l’andalusa  

tomàquet gratinat amb formatge de cabra i 

anelles de ceba arrebossades i acompanyades amb romesco

cloïsses al vapor a l’aroma de llimona

musclos a la marinera 

 

 

Calamarsets a la planxa amb all i julivert

bacallà a la mel  

ous estrellats amb patates i pernil

botifarra de pagès a la brasa amb patates rosses

hamburguesa de vedella a la brasa 

tronc de llom a la brasa regat amb salsa de formatge cabrales

crep de bacó amb mozzarella i melmelada de tomàquet

pizza barbacoa (tomàquet, mozzarella, carn, ceba i la nostra salsa barbacoa)

pizza delicia (tomàquet, mozzarella, pernil dol

 

 

* Si sou al·lèrgics a algun aliment, informeu

 

      

Aletes de pollastre cruixents amb salsa barbacoa   

      

Pernil ibèric amb pa amb tomàquet      

       

formatge fresc de cabra cruixent amb melmelada de gerds  

      

ormatge de cabra i pernil salat  

anelles de ceba arrebossades i acompanyades amb romesco  

cloïsses al vapor a l’aroma de llimona     

       

planxa amb all i julivert    

      

ous estrellats amb patates i pernil     

ès a la brasa amb patates rosses   

a la brasa coronada amb formatge de cabra

tronc de llom a la brasa regat amb salsa de formatge cabrales 

crep de bacó amb mozzarella i melmelada de tomàquet   

quet, mozzarella, carn, ceba i la nostra salsa barbacoa)

(tomàquet, mozzarella, pernil dolÇ, xampinyons, formatge de cabra i melmelada de gerds)

* Si sou al·lèrgics a algun aliment, informeu-ho al nostre personal per tal de poder

Preus amb iva inclòs

- Les tapes - 

- Els plats - 

 4,50€ 

 6,50€ 

 12,00€ 

 10,00€ 

 8,50€ 

 7,50€ 

 9,50€ 

 8,50€ 

 5,50€ 

 11,00€ 

 11,00€ 

 12,00€ 

 13,50€ 

 8,50€ 

 7,50€ 

coronada amb formatge de cabra 11,50€ 

  12,00€ 

 9,00€ 

quet, mozzarella, carn, ceba i la nostra salsa barbacoa) 11,50€ 

, xampinyons, formatge de cabra i melmelada de gerds) 12,50€ 

rsonal per tal de poder-vos assessorar. 

Preus amb iva inclòs. 

Camí Vell 


