
per a Picar  /  para Picar
Patates braves      (Participi amb la Tapa solidària. Destinarem 0,50 €  al Casal dels infants) 5,00 € 5,00 €

Patatas bravas      (Participe con la Tapa solidaria. Destinaremos 0,50 € al Casal dels infants)

Les nostres croquetes de rostit 4,75 €

Nuestras croquetas de asado

Espatlla ibèrica de gla amb pa de vidre 18,00 €

Paletilla ibérica de bellota con pan de cristal 

Formatge d'ovella curat amb oli d'oliva i pa de vidre 8,00 € 8,00 €

Queso de oveja curado con aceite de oliva y pan de cristal

per a Començar  /  para Empezar
Amanida verda 6,50 € 6,50 €

Ensalada verde

Amanida de magrana i de formatge de cabra amb pernil d'ànec 7,50 € 6,50 €

Ensalada de granada y de queso de cabra con jamón de pato

Amanida de verdures escalivades amb coca d'anguila fumada 9,50 € 7,50 €

Ensalada de verduras escalivadas con coca de anguila ahumada

Amanida de rosbif de vedella, tomàquet confitat i mató, amb vinagreta de mel i mostassa 9,00 €

Ensalada de rosbif de ternera, tomate confitado y requesón, con vinagreta de miel y mostaza

Sopa de peix de roca amb rouille 8,00 €

Sopa de pescado de roca con rouille

Caneló de rostit amb beixamel d'ametlla i trufa 8,50 €

Canelón de asado con bechamel de almendra y trufa

per a Seguir  /  para Seguir
Bacallà amb carxofes i pil-pil de pernil ibèric 14,50 €

Bacalao con alcachofas y pilpil de jamón ibérico

Lluç amb cremós de moniato i picada d'anxova (suplement 1,50€ al menú) 15,00 €

Merluza con cremoso de boniato y picada de anchoa (suplemento 1,50€ en el menú)

Filet de porc amb milfulls de poma i salsa de ratafia 12,00 €

Solomillo de cerdo con milhojas de manzana y salsa de ratafai

Melós de vedella amb patata a la mantega i salsa de ceps 13,00 €

Meloso de ternera con patata a la mantequilla y salsa de ceps

Mitjana de vedella a la planxa amb patates vives (suplement 2,00€ al menú) 16,50 €

Entrecot de ternera a la plancha con patatas vivas (suplemento 2,00€ en el menú)

per a Acabar  /  para Acabar
Iogurt grec amb melmelada de fruits vermells 6,00 € 6,00 €

Yogur griego con mermelada de frutos rojos

Roca de coco mango 6,00 € 6,00 €

Roca de coco mango

Xoco ² 6,00 € 6,00 €

Xoco ²

Crema de taronja i vainilla 6,00 € 6,00 €

Crema de naranja y vainilla

Plat de fruita del temps 6,00 € 6,00 €

Plato de fruta del tiempo

Menú   = Dilluns a divendres / Lunes a viernes 19,50 €
Cap de setmana i festius / Fin de semana y festivos 21,50 €

1/2 Menú= Disponible dies laborables de dilluns a divendres al migdia (consultar menú) 12,50 €

El menú inclou pa i una d'aquestes begudes: aigua, copa de vi, copa de cervesa, refresc

El menú incluye pan y una de estas bebidas: agua, copa de vino, copa de cerveza, refresco

L'oferta de menú és per persona (no es pot compartir) / La oferta del menú es por persona (no se puede compartir)
Servei de menjar a la terrassa suplement 1,50€ per persona / Servicio de comida en terraza suplemento 1,50€ por persona
Disposem de pa integral i làctics desnatats / Disponemos de pan integral y lácticos desnatados
Consulti amb el cambrer els productes al·lergògens / Consulte con el camarero los productos alergólogos

Aquests plats estan adaptats per a vegetarians (no carn, no peix). Si vostè és vegà, consulti al cambrer
Estos platos están adaptados para vegetarianos (no carne, no pescado). Si es usted vegano, consulte al camarero

IVA VIGENT INCLÒS  /  IVA VIGENTE INCLUIDO


