
605 976 393

A R R O S S O S  I     P L A T S  D E  C A R T A

P I Z Z E S  A L  G U S T

LletApi

GlutenMostassaMolusc

Crustaci Ous Soja Fruits secs

Sulfats SèsamPeixCacauets

Tramús



Cargols Bover guisats a l'estil del xef
Caracoles Bover guisados al estilo del chef

Pop saltat amb crema de patata
Pulpo salteado con crema de patata

Encenalls de Foie i parmesà amb caramel de Xerès
Virutas de Foie, parmesano y caramelo de Jerez

Burrata fresca i tomàquet de temporada
Burrata fresca con tomate de temporada

Tartar de Tonyina vermella
Tartar de atún rojo

18,75€

Canelons tradicionals de vedella rostida
Canelones tradicionales de ternera rustida 

17,75€

15,50€

16,50€
 6 unitats

Llagostins arrebossats i salsa agredolça
Langostinos rebozados con salsa agridulce

17,50€

16,25€

14,50€

 6 unitats
14,00€Croquetes de pollastre rostit

Croquetas de  pollo rustido

15,75€Ous poche amb crema de patata i botifarra de matança
Huevos escalfados con crema de patata y  butifarra de matanza

10,95€Trinxat de Cerdanya amb rosta
Trinxat de Cerdaña con cansalada crujiente

 2 unitats

16,75€Mar i Muntanya
Saltejat de Fesolets , botifarra negre i calamarcets
Salteado de alubias, butifarra negra y calamares



18,75€

23,00€

26,50€

26,50€

27,50€

Filet de bou 
Solomillo de buey 

Filet de bou amb foie
Solomillo de buey con foie

Steack tàrtar de bou
Steack tartar de buey

Espatlla de cabrit lletó rostit al forn amb farigola
Espalda de lechal al horno con Tomillo

Broqueta de rap i llagostins a la planxa
Brocheta de rape y langostinos a la plancha

23,00€

20,00€Melós de vedella 12 h amb crema de patata
Carrillera de ternera 12 h con crema de patata

20,25€

Peus de porc a la Catalana amb panses i prunes
Pies de cerdo a la Catalana con pasas y ciruelas

Llom de Bacallà al forn i verdures
Lomo de Bacalao al horno y verduras

24,50€

16,75€

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

26,25€

L'Arròs de Muntanya 

Arroz  de montaña con costilla y setas de temporada 

Arròs del Senyoret 

Arroz del señoret con gamba y calamar

25,30€

Confit d'ànec amb peres i salsa d'Oporto
Pato confitado con peras i salsa de Oporto

Botifarra esparrecada amb ceba confitada i bolets
Butifarra esparrecada con cebolla confitada y setas

15,50€

amb costella i bolets de temporadaamb costella i bolets de temporada    amb gamba i calamaramb gamba i calamar  

min. 2per min. 2per



Els Làctics
 

6,75 €

Gelat artesà de Ratafia i nous

Gelat artesà de xocolata

6,75 €

Helado artesano de chocolate

6,75 €

Gelat artesà de Farigola
Helado artesano de Tomillo

Gelat artesà de coco

Helado artesano de Ratafia y nueces

Helado artesano de coco

6,75€

Iogurt artesà amb confitura vermella
Yogurt artesano con mermelada

5,50€

Mató amb mel de Cerdanya i nous
Requeson con miel de Cerdaña y nueces

5,50€

PER ACABAR

Tarta Tatín de poma
Tarta Tatín de manzana 

Mil hojas con crema pastelera

Xocolata amb pa, oli i sal
Chocolate con pan, aceite y sal

Mil fulls amb crema pastissera

Los lacteos

Gelats artesans - Helados artesanos
 

Gelat artesà de Torrò
Helado artesano de turron

Gelat artesà de Mandarina i cava
Helado artesano de mandarina y cava


