
   

Carta migdies de dilluns a divendres 

Català 

    
      

 Cerveses     

 Moritz quinto  2,30 €   

 Estrella Damm  2,50 €   

 Free Damm  2,60 €   

 Damn Lemon  2,60 €   

 Free Damm Lemon  2.70 €   

 Voll Damm  2,70 €   

 Turia   tostada märzen  2,60 €   

 Coronita   3,50 €   

 Paulaner Weissbier  4,00 €   

 Chimay Azul  5,00 €    

      

 Vins blancs D.O. 
Ampolla    

75 cl. 
Ampolla 

petita Copa  

 Sumarroca Nostrat Blanc de Blancs Penedés    13,50 €      3,75 €  

 Gramona Gessamí Penedés    19,50 €     14,00 €   

 Auzells Costers del Segre 19,00 €   

 El Perro Verde            verdejo Rueda    18,00 €    

 O Luar Do Sil              godello Valdeorras    19,00 €    

 Terras Gauda             albariño Rias Baixas 22,50 €   
      

 Vins rosats     

 Sumarroca Nostrat Rosé Penedés    13,50 €   3,75 € 

 Augustus rosat Penedés    17,00 €    
      

 Vins negres     

 Sumarroca Nostrat Noir de Noirs Penedés    13,50 €   3,75 € 

 Can Feixes negre selecciò Penedés    17,50 €    

 Castell de Remei Gotim Bru Costers del Segre    17,50 €     13,00 €   

 Cara Nord negre Conca de Barberà    18,50 €    

 La Nit de les Garnatxes Montsant    19,00 €    

 L´Inconscient Priorat    19,00 €    

 Les Terrasses Priorat 37,00 €   

 Sierra Cantabria Selección Rioja    16,50 €    

 La Montesa Rioja 21,00 € 14,00 €  

 Remelluri Reserva Rioja    29,00 €    

 Protos Roble Ribera de Duero    18,00 €    

 Emilio Moro Ribera de Duero    25,50 €    

 Pago de Carraovejas Ribera de Duero 41,00 €   
        

 Sangríes     

 Sangria de vi    1 litre  19,50 €   

 Sangría de cava   1 litre  25,50 €   

      

 Caves i Corpinnats     

 Sumarroca Brut Reserva      19,00 €    

 Llopart Integral Brut Nature    25,00 €     16,50 €   

 Gramona Imperial Brut Gran Reserva    30,00 €    

 L´Origan Aire Rosé    23,00 €    



  

   

   

 Menú diari de 16,50€  

  
 

 Primer plat a escollir  

 Amanida catalana amb embotit i formatge  

 Sopa de ceba amb ou ecològic i gratinada amb formatge  

 Albergínies en tempura amb soja i mel  

 Graellada de verdures amb salsa romesco  

 Escalivada amb formatge de cabra gratinat  

 Mix de mini-croquetes de pernil i bunyols de bacallà  

 Trinxat amb cansalada, botifarra negra i arengada (suplement 3,00 €)  

 Tagliatelles saltats amb ceps, carxofes i alls tendres (suplement 3,00 €)  

 Cargols a la catalana (suplement 3,00 €)  

   

 Segon plat a escollir  

 Paella d’arròs amb verdures  (mín 2 racions)  

 Botifarra de bolets de Cal Joan amb carxofes fregides i mongetes seques      

 Ous ferrats ecològics amb patates fregides i pebrots del Padrón  

 Escalopins de vedella amb salsa de pebre verd   

 Peu de porc farcit de botifarra negra i pinyons amb bolets  

  Sípia i llagostí a la planxa   

 Calamars farcits mar i muntanya (suplement 6,00 €)  

                              Tournedó de xai al forn amb patata panadera  (suplement 6,00 €)  

 Civet de senglar estofat amb castanyes (suplement 6,00€)   

 Entrecot de vedella a la llosa (suplement 7,50 €)  

 
  

 Postres a escollir  

 Crema cremada  

 Gelat de tres sabors  

  Fruita del temps  

 Coulant de xocolata amb gelat de vainilla (suplement 4,00 €)  

 Gelat de torró amb ratafia (suplement 3,00 €)  

 
 

 

 Aigua mineral  
 

   

   

   

 La resta de begudes i cafès no estan incloses en el preu del menú  

 No es pot compartir el menú   

 Possibilitat de take away. El preu de cada envàs per a emportar és de 0,50 €   

 Qualsevol plat del menú es pot demanar com a carta  

   

 Preus amb  IVA inclòs  

   

  

l Góndoles  -  1/2 racions - tapes per picar   

 Anxoves marinades     8,00 €   

 Pernil ibèric       14,00 €  

 Albergínies en tempura amb soja i mel       8,00 €   

 Xips de carxofa amb salsa curry i salsa de foie 8,00 €  

 Calamars a l’andalusa amb pebrots de Padrón 13,00 €  

 Bunyolets de bacallà  8,00 €  

 Mini-croquetes de pernil ibèric 8,00 €  

 Croquetes de ceps amb salsa de foie        8,00 €   

 Pa de vidre torrat amb/sense tomàquet           3,50 €   

    

 Especialitats de la casa   

 Olla d’escudella de pagès 11,00 €  

 Cassola d’arròs caldós de muntanya (mínim 2 racions) 16,50 €  

    

 Amanides   

 Xató d’escarola, bacallà esqueixat, anxoves i romesco 12,00 €   

 Burrata amb tomàquet, ruca, anxoves i vinagreta d’alfàbrega 12,00 €   

 Amanida del xef amb mesclum, formatge de cabra, fruits secs i salsa de fruits vermells 11,00 €      

    

 Arrossos   

 Paella marinera (mínim 2 racions) 16,00 €      

 Cassola d’arròs caldós amb gambes i calamarcets (mínim 2 racions) 19,00 €      

 Paella de verdures (mínim 2 racions)    13,50 €   

       

 Peix i Marisc       

 Pop a la brasa sobre parmentier de patata i hummus 17,00 €   

 Bacallà a la catalana amb prunes i pinyons 16,50 €   

 Llenguado a la planxa amb verduretes    19,50 €   

 Vieires i foie a la planxa amb reducció de Pedro Ximenez 19,50€     

    

 Carns   

 Secret ibèric amb carxofa, saltat de bolets i pebrotets del Padrón 16,50€  

 Costelletes de cabrit arrebossades amb xips de carxofa 17,50€  

 Entrecot de vedella a la llosa 18,00€     

 Filet de vedella a la llosa 20,00€  

 Postres    

 Crema cremada       4,50 €   

 Magrana amb moscatell o suc de taronja       5,50 €   

 Mel i mató amb crocant d’ametlla       5,00 €   

 Final feliç (fruita natural amb gelat de vainilla i suc de taronja)       7,00 €   

 Coulant de xocolata amb  gelat de vainilla       7,00 €   

 Tarta tatin       6,00 €   

 Pastís de formatge       6,00 €   

 Gelat de torró de Xixona amb ratafia             6,50€  

 Gelat Häagen Dasz 5,50€  

 Sorbet de Mojito            5,50€  


