
 
 

                                                          

 

Amanida tèbia de carbassa, burrata i vinagreta de fruits secs

Caneló de verdures i poma, formatge blau i nous

Truita oberta de sobrassada, mel i formatge brie

Cremós de patata, amb sepionetes i papada ibèrica (supl. 1,5

Guisadet de cigrons amb pop a la brasa

Entrecot amb cremós de pebrot escalivat i verduretes (supl. 2

Pollastre sense feina al curri

Peix del dia a la brasa amb verduretes o al forn amb patates

Cremós de plàtan i xocolata amb pa de pessic de cacauets i gelat de xocolata

Peres rostides amb mel i escuma de caramel i tequila

Caneló de pinya i mango amb gelat de fru

Sopa de crema catalana amb gelat de galeta Maria i grills de taronja
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M E N Ú  D E L  D Í A  

Amanida tèbia de carbassa, burrata i vinagreta de fruits secs

Caneló de verdures i poma, formatge blau i nous 

Truita oberta de sobrassada, mel i formatge brie 

La nostra amanida xató 

Cremós de patata, amb sepionetes i papada ibèrica (supl. 1,5€)

* * * * 

Arròs sec de bacallà i butifarra negra 

Guisadet de cigrons amb pop a la brasa 

Entrecot amb cremós de pebrot escalivat i verduretes (supl. 2€)

Pollastre sense feina al curri amb arròs blanc 

Peix del dia a la brasa amb verduretes o al forn amb patates

* * * * 

Cremós de plàtan i xocolata amb pa de pessic de cacauets i gelat de xocolata

Peres rostides amb mel i escuma de caramel i tequila 

Caneló de pinya i mango amb gelat de fruita de la passió 

Sopa de crema catalana amb gelat de galeta Maria i grills de taronja

 

Pa i aigua, refresc o copa de vi de la casa 

* * * * 

28 €  iva inclòs 

  

 

Amanida tèbia de carbassa, burrata i vinagreta de fruits secs 

€) 

€) 

Peix del dia a la brasa amb verduretes o al forn amb patates 

Cremós de plàtan i xocolata amb pa de pessic de cacauets i gelat de xocolata 

Sopa de crema catalana amb gelat de galeta Maria i grills de taronja 
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