LA NOSTRA CARTA
ELS ENTRANTS
Amanida Catalana
Amanida de formatge de cabra
Esqueixada de bacallà
Terrina de foie d'ànec casolà
Pernil de glà
Escalivada
Anxoves del Cantàbric amb llescat de pa amb tomàquet
Flocs de bacallà
Croquetes de botifarra negra
Croquetes d'escalivada i formatge de cabra
Croquetes de pollastre i pernil ibèric
Mongetes filaires del ganxet amb cansalada
Canelons casolans
Macarrons a la bolonyesa
Cargols a la paella amb allioli
VERDURES A LA BRASA
Albergínia
Gírgoles
Patates al caliu amb salsa mixta
Cabdells amb romesco
Combinat de verdures
Èsparrecs verds amb romesco

12,90 €
10,00 €
13,00 €
12,00 €
17,60 €
11,20 €
12,00 €
11,45 €
5,90 €
5,90 €
7,90 €
10,50 €
9,30 €
7,80 €
14,20 €

10,60 €
11,70 €
8,90 €
8,90 €
14,60 €
13,00 €

DE SEGON
LES CARNS A LA BRASA
Botifarra
Botifarra amb mongetes filaires
Quarter de pollastre
Conill
Galtes de porc
Peus de porc
Secret de porc Ibèric
Tirallonga de vedella "xurrasco"
Entrecot de vedella
Entrecot de bou (madurat)
Filet de vedella
Espatlla o cuixa de cabrit
Carn de xai (D.O. Aragò)
Carn de xai (D.O. Aragò) 1/2 racció

9,50 €
13,10 €
9,30 €
12,60 €
10,80 €
10,80 €
13,90 €
13,60 €
14,90 €
21,00 €
17,90 €
18,50 €
16,00 €
9,90 €

PEIX I ALTRES
Bacallà amb musselina d'allioli
Fideuada de sèpia amb allioli (mínim 2 persones)

15,00 €
12,00 €

Tots els preus inclouen l'i.v.a.

POSTRES
Flam d'ou casolà
Crema Catalana
Mató d'Ullastrell amb mel
Carquinyolis amb mistela
Mouse de crema catalana
Trufes de xocolata casolanes
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
Postres de músic
GELATS I SORBETS
Sorbet de gerds
Sorbet de llimona
Sorbet de llimona amb marc de cava
Sorbet de mandarina
Sorbet de mandarina amb marc de cava
Gelat de vainilla o xocolata
Gelat de turró

4,20 €
4,20 €
5,20 €
4,50 €
4,60 €
5,40 €
5,40 €
4,80 €

4,60 €
4,60 €
5,10 €
4,60 €
5,10 €
4,90 €
4,90 €

Tots els preus inclouen l'i.v.a.

