
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si vostè és al·lèrgic a algun aliment, informi-ho al nostre personal. L’ajudaran. 

 

LA CARTA 
 

 

ENTRANTS 
Amanida de l’hort amb tonyina, sorbet de mandarina i vinagreta  8,75€ 

Amanida tèbia de tomàquet amb formatge de cabra i encenalls de pernil 8,75€ 

Amanida de favetes amb pernil ibèric i vinagreta d’herbes aromàtiques 8,75€ 

Carpaccio de peu de porc amb tomàquets deshidratats   8,95€ 

Carpaccio de vedella amb parmesà, oli de pinyons i mel   8,95€ 

Coca d’escalivada amb foie      7,50€ 

Coca gratinada amb espàrrecs verds, bacó i formatge   7,50€ 

Crep de verduretes de l’hort, xampinyons i formatge de cabra  7,50€ 

Crep de pernil salat, formatge brie i melmelada de tomàquet   7,50€ 

Lassanya de la casa amb beixamel      8,50€ 

Pasta fresca del dia (4 formatges, carbonara o ceps)     8,50€ 

Pizza de 4 formatges       9,95€ 

Pizza de verdures, mozzarella i botifarra esparracada               11,00€ 

SEGONS 
Botifarra esparracada amb foie i poma caramel·litzada   9,95€ 

Tronc ibèric a la brasa amb salsa de Cabrales    9,75€ 

Botifarra de pagès a la brasa gratinada amb brie    8,75€ 

Hamburguesa de 180gr amb ceba confitada i formatge de cabra  9,95€ 

Escalopines de pollastre amb salseta de 5 pebres                11,50€ 

Bacallà a la catalana                   13,50€ 

Cuetes de rap sobre llit de patata, ceba i gratinat amb all i oli               14,95€ 

Sípia a la planxa amb all i julivert                  12,50€ 

Pop a la gallega                    15,00€ 

Ous estrellats en patates i pernil salat     8,50€ 

Ous estrellats en patates i botifarra esparracada    8,50€ 

 

IVA inclòs. 

 

Per picar 
Patates braves        4,25€ 

Delícies de pollastre amb romesco        6,50€ 

Aletes de pollastre a la barbacoa         5,50€ 

Calamars a la romana         9,75€ 

Pernil ibèric amb pa amb tomàquet       9,95€ 

Xipirons a l’andalusa          9,50€ 

Assortiment de croquetes de la casa     6,50€ 

Gambes a l’allet       9,95€ 

Brie cruixent amb melmelada de gerds     7,50€ 

     

 

Menú de dissabte migdia 

17/02/2018 

Espàrrecs verds empanats i pintats amb romesco 

Amanida de l’hort amb cigrons, tonyina i vinagreta de mostassa 

Canelons d’espinacs amb panses, pinyons i gratinats amb beixamel 

Crema fresca de carbassó amb quenelle de formatge cremós 

Fesolets de Santa Pau saltejats amb cansalada 

------------------------------------------------------------------ 

Melós de vedella regat amb el seu suc i acompanyat amb lingots de patata  

Filet de lluç a la mallorquina 

Pizza marinera 

Entrecot de vedella a la brasejat amb salsa de formatges 

 Croquetes de morcilla amb amanida 

------------------------------------------------------------------- 

Flam de mató 

Pastís de pastanaga fet a casa 

Gelat de crocant regat amb whisky 

Poma al forn sobre llit de crema 

Profiteroles banyades amb xocolata calenta 

Preu: 17€. IVA inclòs. 

Inclou pa i una beguda. 

--------------------------------------------------------------------- 

Menú infantil 
Macarrons amb tomàquet 

***** 

Croquetes amb patates 

***** 

Gelat o iogurt 

Preu: 10,00€. IVA inclòs. Vàlid fins a 12 anys 

 


