Entrants
Amanida verda; enciam, tomàquet, ceba, blat de moro, pebrot, olives 8,25 €
Amanida tèbia de formatge de cabra gratinat, alvocat i salsa de fruits del bosc 12,90 €
Amanida catalana; amanida verda amb embotits 9,35 €
Xato; escarola, pebrot, ceba, bacallà esqueixat, oliva i salsa romesco 13,10 €
Escalivada; pebrot, albergínia i ceba tot rostit amb ou dur i anxoves 11,95 €
Esqueixada; bacallà esqueixat amb ceba, pebrot i tomàquet 13,10 €
Torrada sunyolet; torrada de pa de pagès amb pebrot escalivat, ou dur, tonyina i anxova 7,95 €
Plat típic centenari; escalivada, pinya natural i torrada amb arengada 13,90 €

Entrants recomanats per picar
Taula d’embutits amb formatge de cabra de la Garrotxa, Llonganisa de Vic, xoriço , botifarra d'ou de
berguedà 16,40 €
Formatge camember gratinat amb espècies i all 7,50 €
Torradetes amb espatlla ibèric 13,90 €
Croquetes de pernil ibèric 8,69 €
Ous estrellats patates fregides i xistorra 8,60 €
Anelles de calamar a l'andalusa 12,90 €
Torrades amb anxoves i tomàquets secs en oli 9,80 €
Assortiment de patés 10,90 €
Cargols
Cargols a la llauna 12,65 €
Cargols de la casa amb espècies i all 13,75 €
Cargols amb peus de porc i trompetes negres 17,50 €
si els voleu picants demana'ls al cambre

iva inclòs

Entrants
Graellada de verdures a la brasa; blat de moro, albergínia, pebrot vermell, tomàquet, carbassó,
xampinyons, ceba, carbassa i salsa romesco 13,75 €
Escudella; brou amb galets, pilota, cigrons i butifarra blanca 7,42 €
Macarrons a la bolonyesa 7,15 €
Plat típic pages; truita d'all i julivert ,cansalada, botifarra a la brasa, mongetes, arengada 15,95 €
Canelons gratinats 8,25 €
Carxofes en temporada 12,65 €
Teula de calçots amb romesco 14,85 €

Per als nens
Macarrons amb tomàquet 6,43 €
Macarrons a la bolonyesa 7,15 €
Finguers de pollastre amb patatas 6,43 €
Hamburguesa amb patates 7,15 €

Peix
Sípia a la brasa amb all i julivert 14,85 €
Pop a la brasa 16,90 €
Sípia a la marinera amb llagostins i musclos 18,50 €
Bacallà amb samfaina 16,40 €
Bacallà gratinat amb all i oli de all negre, alfàbrega i pinyons 16,40 €

iva inclòs

Brasa

Mitjana de bou

1kg.aprox a la brasa Madurat 30 dies 39,50 €

Botifarra a la brasa amb mongetes 11,50 €
Cuixa de pollastre a la brasa 11,50 €
Entrecot de vedella 450gr.aprox. la brasa, pot acompanyar de salsa de ceps o roquefort 19,90 €
Filet de vedella a la brasa 300gr.aprox,pot acompanyar de salsa de bolets i tòfona o roquefot 24,70
Conill a la brasa 15,12 €
Peus de porc a la brasa 15,90 €
Xurrasco de vedella a la brasa amb salsa chimichurri 15,90 €
Llom a la brasa amb formatge fos d'ovella i salsa de bolets amb tòfona 14,90 €
Careta de porc a la brasa 13,75 €
Graellada de carn; xurrasco de vedella, botifarra del país, entranya de vedella i “morcilla” de arròs
16,40 €
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Graellada per a personas. churrascos de vedella, botifarres del país, entranya de vedella ,
“morcilla” de arròs, xistorra, conill, pollastre y xoriço crioll 29,90 €
Assortiment de botifarres blanca, negra i crioll a la brasa amb mongetes 13,90 €
Costelles i mitjanes xai a la brasa 17,50 €
Hamburguesa de vedella a la brasa amb ceba, formatge d'ovella, bacó i salsa de mostassa antiga
14,85 €
Galtes de porc a la brasa gratinades amb all i oli 14,75 €
Magret d'ànec a la brasa amb salsa de fruits del bosc 17,50 €
Entranya de vedella a la brasa 15,90 €
Entrecot de vedella 450gr.aprox. a la brasa amb formatge d'ovella fos 19,90 €
Espatlla de cabrit a la brasa 29,90 €
Cargols
Cargols a la llauna 12,65 €
Cargols de la casa amb espècies i all 13,75€
Cargols amb peus de porc i trompetes negres 17,50 €
si els voleu picants demana'ls al cambre
iva inclòs

