Si és al·lèrgic a
algun aliment,
li preguem que
li ho comuniqui el
nostre personal.

E n t r a n t s

FREDS

CALENTS

Esqueixada de bacallà

11’00€

Canelons de pollastre rostit

Amanida de formatge de cabra amb poma,
codony, fruits secs i vinagreta de mel.

9’00€

Cargols fregits

12’00€

Cargols a la casola

12’00€

Amanida de Xató

11’50€

Croquetes de pernil

7’00€

Anxoves amb pa amb tomàquet

12’50€

Bunyols de bacallà amb allioli de poma

7’50€

9’50€

Coca d’escalivada
amb bacallà i allioli gratinat.

9’00€

Verdures de temporada a la brasa
amb salsa romesco.

9’50€

Burrata amb escalivada, ruca i pesto

9’50€

Escudella de galets

8’50€

Patata enmascarada
amb botifarra negra, ou ferrat i suc de rostit.

9’00€

Foie micuit casolà amb torradetes

13’50€

Pernil Ibèric

12’00€

A

l a

b r a s a

A TRIAR:

P l a t s

3’50€

Mongetes | Escalivada | Coca amb tomàquet
Patata al caliu | Patates fregides

Botifarra

9’50€

d e

c u l l e r a

Fricandó de vedella amb bolets

12’00€

Peus de porc amb naps

11’50€

Tripa

9’00€
9’00€

Botifarra negra

10’00€

Cap i pota amb cigrons

Cansalada

10’00€

Mar i muntanya
de mandonguilles i calamarcet

13’00€

Bacallà amb samfaina

16’00€

Bacallà amb guisadet de cigrons

16’00€

Galta de vedella
amb cremós de carbassa i salsa de vi

14’00€

Pollastre

9’50€

Xai

11’50€

Costellam de porc ibèric

11’00€

Mitjana de vedella 500 gr.

23’00€

Onglet de vedella

13’00€

Magret d’ànec

16’00€

Pop amb cansalada de coll

17’00€

Bacallà amb pebrots del piquillo
i patata forquilla

18’00€

Turbot amb refregit d’alls 1 kg. aprox.

38’00€

A r r o s s o s

mín. 2 persones

P o s t r e s
Flam amb nata

4’50€

El nostre cheese cake amb fruits vermells

5’50€

Crema catalana amb carquinyolis

4’50€

Tarta fina de poma amb gelat de canyella

5’50€

Mel i mató

4’50€

Pinya colada

5’50€

De muntanya

16’00€

Textures de xocolata

6’50€

Sec del senyoret

19’00€

Catànies i carquinyolis

5’00€

Sec de porc ibèric

15’00€

Gelats variats (2 boles a triar)

4’00€

