Aperitiu de la casa
ELS NOSTRES PRIMERS
Nuestros primeros
Sopa de rap amb cloïsses i arròs
Sopa de rape con almejas y arroz
Amanida de tardor amb bacallà esqueixat i gambes
Ensalada de otoño con bacalao y gambes
Trinxat de col i patata amb cansalada de porc ral
“Trinxat” de col y patata con tocino de cerdo
Lasanya de carn i bolets
Lasaña de carne y setas

ELS NOSTRES SEGONS
Nuestros segundos
Bacallà amb samfaina i all i oli de codony gratinat
Bacalao con pisto y “all i oli” de membrillo gratinado
Calamars farcits a la catalana
Calamares rellenos a la catalana
Galta de porc ral farcida de formatge de cabra amb salsa de olorós i moniato
Carrillera de cerdo rellena de queso de cabra con salsa de oloroso y boniato
Guisat de senglar amb rovellons
Jabalí guisado con rovellones
Entrecot de vedella amb verdures ecològiques de Sant Benet (Supl. 4,50€)
Entrecot de ternera con verduras ecológicas de Sant Benet

Copa vi negre Gratus 2,50 €
Copa vi rosat La Rosa 3,50 €

OPCIÓ VEGANA
Opción vegana
Raviolis de verdures a la crema de alfàbrega
Raviolis de verduras a la crema de albahaca
Hamburguesa de tofu i pastanaga
Hamburguesa de tofu y zanahoria

LES NOSTRES POSTRES
Nuestros postres
Mel i mató del Berguedà
Miel y requesón del Berguedà
Pudding de La Fonda amb salsa de xocolata blanca
Puding de La Fonda con salsa de chocolate blanco
Gelat de turró amb ratafia i nous
Helado de turrón con ratafia y nueces
Magrana sense feina amb moscatell
Granada desgranada con moscatel

Pa, aigua i copa de vi
Pan, agua y copa de vino

24,50 €
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

