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Llagostins arrebossats i salsa Tonaktsu

Canelons tradicionals de vedella rostida 
Canelones tradicionales de ternera rustida

Cargols guisats a l'estil del Xef

Ous poche ecològics amb crema de patata

 i botifarra negra de matança

Huevos poche ecologicos con crema de patata y butifarra negra de matanza

Croquetes de pollastre rostit

Caracoles guisados al estilo del chef

Croquetas de pollo rustido

13,50 €

16,75 €

14,75 €

12,00 €
 6 unitats

Tenim pa per a celiacs

Langostinos rebozados con salsa Tonaktsu

15,50 €
 6 unitats

Escudella de galets i pilotilles de vedella
Sopa de galets y pelotillas de ternera

15,50 €

Encenalls de Foie amb parmesà i Xerez
Virutas de Foie con parmesano y Jerez

16,75 €

Calamarcets saltejats amb carxofes i alls tendres
Calamares salteados con alcachofas y ajos tiernos

 14,75 €

2 unitats

Trinxat de Cerdanya amb rosta
Trinxat de Cerdanya con cansalada

10,25 €



ALEX SARA ALEX S

 Filete de buey con foie

Melós de vedella cuinat 

12h amb parmentier de patata 

Carrillera de ternera cocinada 12h con

parmentier de patata

Filet de bou 

Filet de bou amb foie

L'Arròs de Muntanya

Espatlla de cabrit lletó rostit al forn 

Espalda de lechal al horno 

Peus de porc a la Catalana 

amb panses i prunes

Pies de cerdo a la Catalana con pasas y ciruelas

18,50€ min. 2 pers

amb costella i bolets

Arroz  de montaña con

 costilla y setas

Arròs del Senyoret
amb gamba i calamar

Arroz  del Senyoret con

gamba y calamar

Llenguado de costa 300/400 gr al forn
Lenguado de costa 300/400gr al horno

23,20 €

Picantó al forn amb farigola

Picanton al horno con Tomillo

Fricandó de vedella amb Trompetes

de la Mort

Fricando de ternera con trompetas 

17,50 €

27,50 €

15,55 €

Filete de buey 

18,50 €

23,50 €

Steack tàrtar de bou

Steack tartar de buey

23,50 €

22,50€ min. 2 pers

14,55 €

18,50 €

Calamars farcits de la mare

Calamares rellenos como hacia mi madre

17,75 €



Làctics de
Cerdanya

Iogurt artesà amb confitura

vermella

Yogurt artesano con mermelada

Mató amb mel de

 Cerdanya i nous

Requeson con miel 
de Cerdaña y nueces

5,50€

Gelat artesà de Farigola

Helado artesano de Tomillo

6,75 €

Gelat artesà de coco

Helado artesano coco

6,75 €

6,75 €Gelat artesà de Torrò

Helado artesano de turron

6,75 €Gelat artesà de vainilla

Helado artesano de vainilla

5,50€

Xocolata amb pa, oli i sal

Chocolate con pan, aceite y sal

6,75 €

Tarta Tatín de poma
Tarta Tatín de manzana 

6,75 €

100%

Mil fulls de crema pastissera

Mil hojas de crema pastelera

6,75 €


