
Obrim dinars de dijous a diumenge, també sopars de dijous a dissabte. 
Aquesta és la nostra proposta per al mes de maig Maig  

(actualment no tenim carta) 

Primer a escollir 

Risotto de ceps amb parmesà  

Gaspatxo amb crostons de pa torrat  

Torrada d’escalivada i anxova  

Espàrrecs blancs amb pernil ibèric i maionesa  

Tomàquet de temporada amb tonyina i ceba  

Graellada de verdures a la brasa amb romesco  

Musclos de roca al vapor  
 

Segon a escollir 
 

Llom baix d’Uruguai a la brasa amb patates fregides (+6,00 €) 

Galta de porc a la brasa amb puré de patata 

Peus de porc a la brasa amb all i oli  

Rap a la marinera (+3,00 €) 

Tataki de tonyina amb verduretes   

Pollastre farcit amb espinacs a la catalana i salsa Gorgonzola 

Botifarra a la brasa amb moniato fregit   
 

Postres  
Trufes de cacau 

Carpaccio de pinya amb crema catalana cremada  
Pastís d’Oreo  
Maduixots amb suc de taronja 
Cheesecake   
Iogurt amb fruits vermells  

Gelats : xocolata, avellana, coco, vainilla  

Sorbets:  llimona i maduixa  

Preu migdies laborables: 25,00 
Preu caps de setmana, festius i nits: 37,00 € 
inclou aigua, pa i vi (iva inclòs) 



 Obrim dinars de dijous a diumenge, també sopars de dijous a dissabte. 

Aquesta és la nostra proposta per al mes de maig Maig  
(actualment no tenim carta) 

 

Per picar (a compartir entre tots els comensals de la taula) 

Les nostres braves  

Amanida de formatge de cabra i tomàquet         

Pa de vidre amb escalivada i anxova        

Croqueta de pernil            

Musclos de roca al vapor       (+2,00 €) 

 
Segon a escollir 

 

Llom baix d’Uruguai a la brasa amb patates fregides (+6,00 €) 

Galta de porc a la brasa amb puré de patata 

Peus de porc a la brasa amb all i oli  

Rap a la marinera (+3,00 €) 

Tataki de tonyina amb verduretes   

Pollastre farcit amb espinacs a la catalana i salsa Gorgonzola 

Botifarra a la brasa amb moniato fregit   
 

Postres  

Trufes de cacau 

Carpaccio de pinya amb crema catalana cremada  
Pastís d’Oreo  
Maduixots amb suc de taronja 
Cheesecake   
Iogurt amb fruits vermells  

Gelats : xocolata, avellana, coco, vainilla  

Sorbets:  llimona i maduixa  

Preu migdies laborables: 25,00 
Preu caps de setmana, festius i nits: 37,00 € 

inclou aigua, pa i vi (iva inclòs) 

 


