
 Gòndoles - plats petits - 1/2 racions  

 Encenalls de pernil ibèric    16,00 €  

 Paté de campanya amb herbes aromàtiques fet a casa 12,00 € 

 Patates braves    7,50 €  

 Xips de carxofes amb salsa de xató 9,50 € 

 Albergínies en tempura amb soja i “sirope de arce” 9,50 € 

 Mini croquetes de pernil 9,50 €       

 Croquetes de ceps (4 u.) 9,50 € 

 Bunyolets de bacallà 9,50 € 

 Calamars a l´andalusa  13,50 € 

 Sopes  

 Olla d´escudella barrejada  de pagès    12,50 €  

 Sopa de pescadors amb rap, llagostins, calamars, musclos i cloïsses   15,00 € 

 Sopa de ceba amb ou ecològic i gratinada amb formatge 11,00 € 

   

 Entrants  

 Amanida de mesclum, formatge de cabra, codony, nous i pinyons 12,00 € 

 Tagliatelles saltats amb ceps i carxofes 12,50 € 

   

 Arrosos  

 Paella d´arròs amb verdures  (mínim dos racions) 15,00 € 

 Paella d’arròs a  la marinera (mínim dos racions) 18,00 € 

   

 Del mar  

 Bacallà a la llauna amb cigrons i espinacs    19,00 €  

 Llenguado a la planxa amb verduretes     22,00 €  
   

 Carns  

 Cargols guisats a la catalana amb pernil, xoriço i cansalada    13,50 €  

 Peu de porc farcit de botifarra negra i pinyons amb bolets 15,50 € 

 Costelletes de cabrit arrebossades a la milanesa 21,00 € 

 Tournedó de xai rostit en el seu suc 18,75 € 

 Entrecot de vedella de Girona a la llosa 21,50 € 

 Filet de vedella de Girona a la llosa    22,50 €  

 Costella de vedella confitada amb xips de carxofa 19,00 € 

 Postres  

 Crema cremada 5,50 € 

 Capritx de iogur grec amb fruits vermells i kiwi 6,00 € 

 Coulant de xocolata negra amb gelat de vainilla 8,50 € 

 Tarta tatín amb gelat de vainilla     8,50 €  

 Sorbet de mojito 5,50 € 

        Pans  

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

 Pa de pagès gluten free  torrat amb/sense tomàquet 3,50 € 

  Menú Cap de Setmana amb Calçotada 

 Olives trencades i fuet per picar 

 Primer plat a triar 

 
 CALÇOTS 

15 calçots de proximitat (Baix Llobregat) a la brasa amb salsa de calçots 

 

 
XATÓ 

 amanida típica del Garraf i del Penedès 
amb escarola, bacallà esqueixat, anxoves marinades, tonyina, pebrot escalivat, olives negres i salsa xató 

 

 
CANELONS  GRATINATS 

amb beixamel trufada 

 

 
TRINXAT  DE  LA  CERDANYA 

de col i patata, cansalada i botifarra negra de Cal Joan 

 

 
CARABASSA  ROSTIDA  AMB  FARIGOLA  I  ROMANÍ 

amb salsa pesto i encenalls de formatge parmesà  

 Segon plat a triar 

 
 GRAELLADA  DE  CARN 

botifarra, xai, pollastre, cansalada i mongetes amb patata al caliu 

 

 
CASSOLA  D’ARRÒS  DE  MUNTANYA 

arròs amb pollastre, conill, costella de porc, salsitxes, carxofes, alls tendres i bolets 
(mínim 2 racions) 

 

 
POLLASTRE  DE  PAGÈS  ECOLÒGIC  ROSTIT 

amb cebetes i carxofes 

 

 
BACALLÀ  A  LA  LLAUNA 

amb cigrons i espinacs 

 

 
CALAMARCETS  SALTATS 

amb carxofes i alls tendres confitats 

  
 Postres a triar 

 Crema cremada 

 Mel i mató amb crocant d’ametlla 

 Taronja caramel·litzada amb magrana 

 Pastís casolà de xocolata 

  

 Aigua mineral 

 

 

Preu: 35 € (IVA inclòs) 

  

Notes 
Qualsevol altre beguda no s’inclou en el preu del menú 

Qualsevol plat del menú es pot demanar a la carta 
El menú no es pot compartir 


