
Per a picar  (No inclòs al menú diari)   /  Para picar (No incluido en la combianción de menú)

Patates braves amb allioli i salsa picant 5,00 €

Patatas bravas con alioli y salsa picante

Croquetes de pernil ibèric 6,00 €

Croquetas de jamón ibérico

Formatge curat d'ovella amb oli d'oliva 7,50 €

Queso curado de oveja con aceite de oliva

Entrants  /  Entrantes

Amanida d'enciam, crus i envinagrats 6,50 €

Ensalada de lechuga, crudités y encurtidos

Amanida Cèsar 8,50 €

Ensalada César

Amanida de maduixes, remolatxa amb formatge mató i carquinyolis 7,50 €

Ensalada de fresas, remolacha con queso mató i carquinyolis

Amanida d'endivies amb cecina, mango i emulsió d'avellanes 8,00 €

Ensalada de endivias con cecina, mango y emulsión de avellanas

Carxofes al forn farcides de botifarra negre i allioli de poma 9,00 €

Alcachofas al horno rellenas de butifarra negra y allioli de manzana
Mafaldine amb crema de pesto manxec, tomàquet confit i oliva negra 7,00 €

Mafaldine con crema de pesto manchego, tomate confit y aceituna negra

Peix i carn  /  Pescado y carne
Bacallà al forn amb mongetes del Ganxet i sofregit d'all tendre i sobrassada 14,00 €

Bacalao al horno con judias del Ganxet y sofrito de ajo tierno y sobrasada

Salmó a la  planxa amb albergínia al miso 14,50 €

Salmón a la plancha con berenjena al miso

Jarret de vedella amb cremós de blat de moro i gremolata de pinyons 12,00 €

Jarrete de ternera con cremoso de maíz y gremolata de piñones

Braó de xai rostit amb vi ranci i cremós d'api-rave 12,50 €

Codillo de cordero rustido con vino rancio i cremoso de apio nabo

Curri groc de pollastre i verdures 14,00 €

Curry amarillo de pollo y verduras

Mitjana de vedella a la planxa amb patates rosses (suplement de 1,50€ al menú) 16,50 €

Entrecot de ternera a la plancha con patatas fritas (suplemento de 1,50€ en el menú)

Postres  

Taronja amb galeta d'ametlla, crema i moscatell 6,00 €

Naranja con galleta de almendra, crema y moscatel

Escuma de llimona i alfàbrega amb confitura de maduixes 6,00 €

Espuma de limón y albahaca con confitura de fresas
Pa de pessic de blat de moro amb cremós de xocolata amb llet i cafè 6,00 €

Bizcocho de maiz con cremoso de chocolate con leche y café

Iogurt grec amb poma al forn i granola 5,50 €

Yogur griego con manzana al horno y granola
Plat de fruita del temps 6,00 €

Plato de fruta del tiempo

Menú   = 1 1 1 Dinars de dilluns a divendres / Almuerzos de lunes a viernes 22,50 €

Dinar caps de setmana i festius / Fines de semana i festivos 25,00 €
Servei a la terrassa suplement per persona / Servicio en terraza suplemento por persona 1,50 €

IVA VIGENT INCLÒS  /  IVA VIGENTE INCLUIDO

El menú inclou pa i una beguda (aigua, copa de vi, copa de cervesa o refresc). El menú no es pot compartir

Aquests plats estan adaptats per a persones vegetarianes (no carn, no peix). Si vostè és una persona vegana, consulti al personal

El menú incluye pan y una bebida (agua, copa de vino, copa de cerveza o refresco). El menú no se puede compartir

Estos platos están adaptados para personas vegetarianas (no carne, no pescado). Si es usted una persona vegana, consulte al personal

            gluten      crustacis        ous            peix        cacauets        soia          làctics      fruits secs         api        mostassa       sèsam       sulfits      moluscs     tramusos

Servei de dinar     /   Servicio de almuerzo 



Racions i entrepans  /  Raciones y bocadillos

Patates braves amb allioli i salsa picant 5,00 €

Patatas bravas con allioli y salsa picante

Croquetes de pernil ibèric 6,00 €

Croquetas de jamón ibérico

Ració de patates fregides 3,50 €

Ración de patatas fritas

Coca Margarita, tomàquet fresc i mozzarella 7,00 €

Coca Margarita, tomate fresco y mozzarella

Mixte polar de pernil york i formatge gruyere 7,50 €

Mixto polar de jamón york y queso gruyere

Baguette de vidre amb pollastre i formatge mozzarella Fior di Latte 8,00 €

Baguette de cristal con pollo y queso mozzarella Fior di Latte

Bagel de salmó fumat i crema tàrtara 9,00 €

Bagel de salmón ahumado y crema tártara

Hamburguesa vegetariana amb enciam i tomàquet 9,50 €

Hamburguesa vegeteriana con lechuga y tomate

Hamburguesa de vedella amb enciam, tomàquet i formatge Cheddar 9,50 €

Hamburguesa de ternera con lechuga, tomate y queso Chedar

Didals de pollastre cruixent amb salsa barbacoa 8,50 €

Dedales de pollo crujiente  con salsa barbacoa

Plats  /  Platos

Amanida d'enciam, crus i envinagrats 6,50 €

Ensalada de lechuga, crudités y encurtidos

Amanida Cèsar 8,50 €

Ensalada César

Crema del dia amb llavors i cruixent de pa 6,50 €

Crema de día con semillas y crujiente de pan

Macarrons amb salsa de tomàquet i parmesà 8,00 €

Macarrones con salsa de tomate y parmesano

Bacallà al forn amb mongetes del Ganxet i sofregit d'all tendre i sobrassada 16,50 €

Bacalao al horno con judias del Ganxet y sofrito de ajo tierno y sobrasada

Mitjana de vedella a la planxa amb patates rosses 16,50 €

Entrecot de ternera a la plancha con patatas fritas

Postres  

Iogurt grec amb poma al forn i granola 5,50 €

Yogur griego con manzana al horno y granola

Pa de pessic de blat de moro amb cremós de xocolata amb llet i cafè 6,00 €

Bizcocho de maiz con cremoso de chocolate con leche y café

Plat de fruita del temps 6,00 €

Plato de fruta del tiempo

1,50 €

Aquests plats estan adaptats per a persones vegetarianes (no carn, no peix). Si vostè és una persona vegana, consulti al personal

Sol·liciti al personal de sala la carta d'al·lergògens.

Estos platos están adaptados para personas vegetarianas (no carne, no pescado). Si es usted una persona vegana, consulte al personal

Solicite al personal de sala la carta de alergógenos. 

 gluten crustacis   ous      peix   cacauets soia    làctics      fruits secs    api     mostassa    sèsam      sulfits    moluscs  tramu sos

IVA VIGENT INCLÒS  /  IVA VIGENTE INCLUIDO

Sopar de dilluns a diumenge/ Cenas de lunes a domingo  

Servei a la terrassa suplement per persona / Servicio en terraza suplemento por persona


