Aperitiu de la casa
ELS NOSTRES PRIMERS
Nuestros primeros
Amanida de mongetes tendres amb pernil d’ànec i fruits secs
Ensalada de judías tiernas con jamón de pato y frutos secos
Arròs mar i muntanya amb all i oli d’alls tendres
Arroz mar y montaña con “all i oli” de ajos tiernos
Faves a la catalana amb botifarra, papada cruixent i un toc de menta
Habas a la catalana con butifarra, papada crujiente y un toque de menta
Raviolis de calçots amb salsa arromescada
Raviolis de calçots con salsa arromescada

ELS NOSTRES SEGONS
Nuestros segundos
Sípia guisada amb mandonguilles
Sepia guisada con albóndigas
Bacallà al forn amb textures de ceba i all cruixent
Bacalao al horno con texturas de cebolla y ajo crujiente
Cuixa de xai a la planxa amb patata al caliu i pebrots del Padró
Muslo de cordero a la plancha con patata y pimientos del Padrón
Garró de porc rostit amb timbal de verdures
Codillo de cerdo asado con timbal de verduras
Entrecot de vedella amb salsa de vi del Bages (Supl. 4,50€)
Entrecot de ternera con salsa de vino del Bages

Copa vi negre Gratus 2,00 €
Copa vi rosat La Rosa 2,35 €
Copa Juve & Camps Reserva Familia 3,95 €

OPCIÓ VEGANA
Opción vegana
Trinxat de col i patata dels horts amb cruixent de verdures
“Trinxat” de col y patata de los huertos con crujiente de verduras
Estofat de soja texturitzada amb patates i pèsols
Estofado de soja texturizada con patatas y guisantes

LES NOSTRES POSTRES
Nuestros postres
Crema catalana
Crema catalana
Mel i mató de Cabrianes
Miel y requesón de Cabrianes
Textures de xocolata amb gelat rocher d’avellana
Texturas de chocolate con helado rocher de avellana
Taronja amb maduixes
Naranja con fresas

Pa i beguda
Pan y bebida

23,50 €
IVA inclòs

Informació segons marca la nova Llei d'Informació Alimentària, recollida en el Reglament Europeu 1169/2011
Información según marca la nueva Ley de Información Alimentaria, recogida en el Reglamento Europeo 1169/2011

