
IVA inclòs 

Per picar  
     

     Plat  de tapes  12,50 €  

 Pernil de jabugo, anxoves , foie , mini croquetes, calamars a l´andalusa i patates braves   

     Plat de  "montaditos"  (2 de cada) 13,50 €  

 

 

“Montadito" d’escalivada, tonyina, anxoves  i oliva farcida 
"Montadito" de camembert, sobrassada i melmelada de taronja  
“Montadito" de mini hamburguesa amb foie i melmelada de figues  
"Montadito" de formatge brie, ceba caramel.litzada i olivada  
Patates braves  
 
  

Burgers amb pa rústic i ceba caramel.litzada amb patates fregides i amanida 

 

American burger  mixta de vedella i porc amb bacó i formatge cheddar 

Gourmet burger  mixta de vedella i porc amb foie fresc a la planxa i melmelada de figues 

Chicken burger de pollastre amb poma caramel·litzada i formatge brie 

 

12,50 €  

12,50 €  

12,50 € 

  

Torrades de pa de coca acompanyades amb amanida  

 

Torrada d’escalivada amb tonyina, anxoves i olives farcides 

Torrada de brie amb ceba caramel.litzada i olivada 

Torrada de camembert amb sobrassada i melmelada de taronja 

 

10,50 € 

10,50 € 

10,50 €   

Platassos  -  plats combinats  

 

Steak - bistec de vedella, ou ferrat, pebrots, escalivada, rotllet de primavera, patates i amanida 

Fish - filets de lluç, calamars, pebrots, escalivada, rotllet de primavera, patates i amanida 

Turkey - gall d índi a la graella, ou ferrat, pebrots, escalivada, rotllet de primavera, patates  i amanida 

 

 

 12,50 € 

12,50 € 

12,50 € 

  

  

   

Gòndoles -1/2 racions per picar i compartir  

 Pa de xapata torrat amb tomàquet      3,00 €  

 Encenalls de pernil ibèric de jabugo     12,00 €  

 Anxoves marinades amb farigola i romaní      6,00 €  

 Formatges artesans catalans (Sant Gil d’Albió, Urgèlia, Montbrú)      7,00 €  

 Esqueixada de bacallà  7,00 € 

 Patates braves      5,00 €  

 Chips de carxofa 5,00 € 

 Minicroquetes casolanes de pernil ibèric de jabugo      5,00 €  

 Calamars a l’andalusa      7,00 €         

 Formatge camembert fregit amb melmelada de fruits vermells      6,00 €  

   

Carta de plats  

 Amanida del xef - mesclum, formatge de cabra, ceba caramel·litzada, fruits secs i salsa de fruits vermells  9,50 € 

 Xató - escarola, tonyina, anxoves, bacallà, olives negres i romesco     11,00 € 

 
Amanida d’ànec - mesclum, pedrers, pernil d’ànec, foie-gras i bolets    11,00 € 

   

 Olla d’escudella de pagès 10,00 € 

 Sopa de ceba gratinada amb ou escalfat      8,00 € 

 Sopa de peix 12,00 € 

   

 Carpaccio de salmó marinat amb bolets i pinyons 11,50 € 

 Lasanya de verdures i bolets 9,00 € 

 Wok de tagliatelles amb verdures i soja 9,50 € 

 Trinxat de la Cerdanya amb botifarra negra i rosta 9,50€ 

 Saltat de carxofes, calamarsets i alls tendres  13,50 € 

 Cargols a la catalana 13,00 € 

   

 Paella marinera de peix i marisc (mínim 2 racions) (preu per ració)    13,50 €  

 Cassola d’arròs de muntanya (mínim 2 racions) (preu per ració)    13,50 €  

   

 Bacallà amb muselina d’all i mel    15,00 €  

 Llenguado a la planxa     18,00 €  

 Suquet de lluç i llagostí amb musclos 14,00 € 

   

 Peu de porc farcit amb botifarra negra i pinyons amb bolets 11,00 € 

 Carpaccio de vedella amb formatge parmesà i perfum de tòfona 11,50 € 

 Mar i muntanya - cuixetes de pollastre amb escamarlans 11,50 € 

 Magret d’ànec amb salsa de fruits vermells    15,00 €  

 Ànec mut del Penedès guisat amb peres 14,00 € 

 Tournedó de xai al forn amb patata panadera    15,00 € 

 Costelletes i mitjanes de cabrit arrebossades  16,50 € 

 Entrecot de vedella a la llosa    16,50 €  

 Filet de vedella a la llosa    18,50 €  

Per informació sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, consulti al nostre personal 


