
 Gòndoles - plats petits - 1/2 racions  

 Encenalls de pernil ibèric    16,00 €  

 Patates braves    7,50 €  

 Xips de carxofes amb salsa de xató 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  
 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  

 Xató (escarola, bacallà esqueixat, anxoves, pebrot escalivat, olives i salsa xató) 12,00 € 

 Arrosos  

 Cassola d´arròs de muntanya (mínim dos racions) 18,00 € 

 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 €  

 Calamarcets saltats amb carxofes i alls tendres confitats 19,50 € 
   

 Carns  

 Pollastre de pagès ecològic rostit amb cebetes i carxofes 15,00 € 

 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 € 

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 

Possibilitat de Take Away. El preu de cada envàs per emportar és de 0,50€ 

   

 Menú  diari  

   
 Primer plat a triar  

 Olla d´escudella barrejada de pagès  

 Amanida de mesclum amb formatge de cabra, magrana i pinyons  

 Paté de campanya fet a casa amb herbes aromàtiques  

 Albergínies en tempura amb soja i “sirope de arce”  

 Timbal d’escalivada amb formatge de cabra gratinat  

 Trinxat de la Cerdanya  

 Tagliatelles saltats amb ceps i carxofes  

  Croquetes de xipirons amb bouquet d’amanida  

  Carabassa rostida amb farigola i romaní, salsa pesto i encenalls de parmesà   

 Segon plat a triar  

 Paella d’ arròs amb verdures   (mínim 2 racions)  

 Canelons a la rossini  

 Carpaccio de vedella amb formatge parmesà  

 Cargols guisats a la catalana amb pernil, xoriço i cansalada   

 Ous eco ferrats amb patates fregides, pernil i pebrots  

 Escalopins de vedella amb pebre verd  

 Peu de porc farcit de botifarra negra amb bolets  

 Sípia i llagostí a la planxa amb espàrrecs verds  

 Melós de vedella amb bolets  

 Costelletes de cabrit a la milanesa (spt. 7,50€)  

   

 Postres a triar  

 Crema cremada  

 Sorbet  

 Pastís de xocolata  

 Capritx de iogur grec amb fruits vermells i kiwi  

 Coulant de xocolata negra amb gelat de vainilla (spt. 4,00€)  

    

 Aigua mineral   -  (altres begudes no incloses)  

 

Preu: 18,50 € (IVA inclòs) 
  

   


