
PRIMERS POSTRES

Escudella de pagès amb galets 5,60 € Flam d'ou fet  casa 3,30 €

Carn d'olla amb verdures (molt complerta) 12,00 € Crema catalana de la iaia 3,30 €

Xatonada amb bacallà, tomàquet,  tonyina i anxoves 6,10 € Coulant de xocolata 6,10 €

Amanida de favetes tendres, gírgoles i gambetes 6,30 € Crocanti barra sencera 10,40 €

Amanida  amb  formatge de cabra gratinat, codony, Gelat bescuit amb xocolata 14,90 €

delícies d'ànec i fruits secs 6,80 € (barra sencera, 10 talls)

Còctel tropical amb cabdells, pinya i gambetes en un bol 6,90 € Mousse de xocolata casolà 3,40 €

Trinxat de col estil Cerdanya amb rosta de viada 5,40 €

Crema de carbassó amb pols d'ibèric 5,40 € COMPLEMENTS

Esqueixada de bacallà amb tomàquet i ceba 6,50 € Begudes

Escalivada de pebrot, ceba i albergínia 4,80 € Vi de la casa 9,10 €

Favetes saltejades amb pernil i rossinyols 7,35 € Cava Espais Mont-Bell B.N. 10,60 €

Xipirons de platja amb favetes i alls tendres 8,90 €

Ous ferrats amb foie fresc, tòfona i patates fregides 14,00 € Pa

Mongetes del ganxet amb cansalada i el seu suc 5,25 € Baguettes 2,35 €

Croquetes de pollastre i pernil (10 peces) 5,60 € Xapates 2,80 €

Croquetes grans de carn d'olla (5 peces) 5,60 €

Truita de patata i/o ceba  (gran 12 porcions) 17,50 €

                                                                     (petita, 4 porcions) 5,40 €

Canelons de carn gratinats (3 unitats) 6,60 €

Albergínies Farcides (2 peces la ració)   (1 peça 3,50 €) 6,54 €

Macarrons bolonyesa (gratinats amb formatge) 5,40 €

Pasta fresca amb salsa de ceps i parmesà 7,35 €

Carpaccio de vedella amb virutes de parmegiano 13,00 €

Plat de pernil Ibèric 15,40 €

Assortit d'embotits Ibèrics 13,40 €

SEGONS

Paella mixta, de carn i peix (mínim 2 racions) 15,40 € Bistec de vedella 12,00 €

Arròs negra amb sípia de costa (mínim 2 racions) 15,40 € Entrecot de vedella 16,00 €

Fideuà de fideus prims (all i oli) (mínim 2 racions) 14,80 € Filet de vedella 23,00 €

Arròs caldós de marisc (gamba, escamarlà i cloïsses) 17,50 € Medalló de bou Angus 14,00 €

Salses Rocafort, Pebre verd

Pollastre rostit amb prunes 5,70 € o Cafè de París

Jarret de vedella amb trompetes 7,30 € Suprema lluç marinera 14,00 €

Fricandó amb moixernons (carreretes) 7,30 € Llobarret al forn 16,00 €

Peus de porc guisats amb moixernons 6,30 € Llagostins a la planxa 18,00 €

Pollastre de pagès rostit amb rossinyols 9,90 € Bacallà amb samfaina 14,65 €

Cap i Tripa de vedella amb samfaina i cigrons 6,50 € Xipirons confitats amb ceba 11,50 €

Botifarra esparracada amb rossinyols i mongetes ganxet 6,40 € Calamars a la romana (10 peces) 13,50 €

CONSULTAR PLAÇ PER FER ENCARRECS PELS DIES 24,25,26 i 31 Desembre 2022, i pel 1 i 6 de Gener de 2023

Per evitar aglomeracions s'acordarà una hora de lliurament.

CONSULTES  Telf: 93 572 81 00 

Recollides  13:00 a 15:45 h  i 20:00 a 21:30 h

*Important, hora límit per comandes: 12:00 h per el migdia i 19:00 h per la nit

 PREUS PER RACIÓ I AMB IVA INCLÒS  -  Es cobrarà una fiança de 10 euros per paella

Per encàrrecs quantiosos, hora límit 20:00 h del dia abans

Telèfon 935728100 o  només per Whatsapp al 608742306 

ENCARRECS de  DIMECRES a DIUMENGE         (Dilluns i Dimarts tancat)

No es retornarà la fiança si la paella no està neta o rovellada

ESPAI TAKE AWAY 
MENJAR PER EMPORTAR 


