
MENÚ O  
(NOMÉS ENTRE SETMANA) 

 

PICA-PICA (per cada 4 persones) 

        Taula de 2 patés   

Amanida d’enciams variats i formatge de cabra gratinat 

Assortiment d’embotits amb pa amb tomàquet 

Truita de patata i ceba 

Xapata de fuet amb formatge gratinat a l’orenga 

 

POSTRES A TRIAR 

Sorbet de llimona 

Gelat Hägen Dazs 

Pastís Sacher 

Iogurt artesà d’ovella 

 

+ Aigua, refresc, cervesa o vi (una beguda per persona) 

Cafeteria a part 

 

Preu: 17,00 € (IVA inclòs) 

 

 

 

 

 
Plaça de la Porxada, 39 

08401 Granollers (Barcelona) 
Telèfon: 93 870 05 47 

 
 



MENÚ 1 
 

PRIMERS A COMPARTIR   (per cada 4 persones) 

Amanida d’enciams variats amb formatge de cabra gratinat 

Escalivada amb anxoves amb pa torrat 

Taula de 2 patés 

 

SEGONS A TRIAR 

Hamburguesa vegetal amb salsa de tomàquet 

Ous remenats de patata i xoriço ibèric 

Xapata de fuet amb formatge gratinat a l’orenga 

Confit d’ànec a la salsa de gerds 

 

POSTRES A TRIAR 

Sorbet de llimona 

Gelat Hägen Dazs 

Pastís Sacher 

Iogurt artesà d’ovella 

 

+ Aigua, refresc, cervesa o vi  (una beguda per persona) 

Cafeteria a part 

Preu: 22,00 € (IVA inclòs) 

 

 
Plaça de la Porxada, 39 

08401 Granollers (Barcelona) 
Telèfon: 93 870 05 47 

 
 



MENÚ 2 
 

PICA-PICA (per cada 4 persones) 

Taula de 2 patés 

Taula de 3 formatges artesans catalans 

Amanida d’enciams variats amb formatge de cabra gratinat 

Escalivada amb anxoves i pa torrat 

Timbal de verdures amb formatge raclette gratinat 

Xapata de fuet amb formatge gratinat a l’orenga 

Xapata de botifarra negra amb poma i formatge gruyère gratinat 

Truita d’albergínia amb brie 

 

POSTRES A TRIAR 

Sorbet de llimona 

Gelat Hägen Dazs 

Pastís Sacher 

Iogurt artesà d’ovella 

 

 

+ Aigua, refresc, cervesa o vi (una beguda per persona 

Cafeteria a part 

 

Preu: 24,00 € (IVA inclòs) 

 

 

 
Plaça de la Porxada, 39 

08401 Granollers (Barcelona) 
Telèfon: 93 870 05 47 

 
 



MENÚ 3 
 

PRIMERS A COMPARTIR  (per cada 4 persones) 

Taula de 2 patés 

Taula de 3 formatges artesans catalans 

Amanida suggerida 

 

SEGONS A TRIAR  

Confit d’ànec a la salsa de gerds 

Pit de pollastre a la planxa amb salsa de roquefort 

Timbal de verdures amb formatge raclette gratinat 

 

POSTRES A TRIAR 

Sorbet de llimona 

Gelat Hägen Dazs 

Pastís Sacher 

Iogurt artesà d’ovella 

 

+ Aigua, refresc, cervesa   (una beguda per persona) 

o Vi Crinel (D.O. Penedès) 

Cafeteria a part 

 

Preu: 25,00 € (IVA inclòs) 

 

 
Plaça de la Porxada, 39 

08401 Granollers (Barcelona) 
Telèfon: 93 870 05 47 

 
 



MENÚ 4 
 

PRIMERS A TRIAR 

Amanida d’enciams variats amb formatge de cabra gratinat 

Carpaccio de tonyina amb vinagreta japonesa 

Carpaccio de bou amb oli de farigola i formatge manxego 

Crema suggerida 

 

SEGONS A TRIAR 

Confit d’ànec amb salsa de gerds 

Pit de pollastre a la planxa amb salsa de formatge roquefort 

Timbal de verdures amb formatge raclette gratinat 

 

POSTRES A TRIAR 

A triar de la nostra carta de postres 

 

+ Aigua, refresc, cervesa  

o vi “Crinel” (D.O.Penedès) 

Cafeteria a part 

 

Preu: 25€ (IVA inclòs) 

 

 

 
Plaça de la Porxada, 39 

08401 Granollers (Barcelona) 
Telèfon: 93 870 05 47 

 
 



MENÚ 5 
 

PRIMERS A TRIAR  

Amanida Mirallet 

Carpaccio de tonyina amb vinagreta japonesa 

Carpaccio de bou amb oli de farigola i formatge manxego 

Escalivada amb anxoves i pa torrat 

Pasta suggerida 

 

SEGONS A TRIAR 

Confit d’ànec amb salsa de ceps 

Entrecot de bou a la planxa amb salsa de porto 

Llom de bacallà confitat sobre llit de patata confitada a la sobrassada i mel gratinat 

 

POSTRES 

A triar de la nostra carta de postres 

 

+ Aigua, refresc, cervesa 

 o vi negre  “Les Sorts” (D.O. Montsant) 

 o vi blanc “Alta Alella” ecològic 

 

Cafeteria a part 

 

Preu: 30€ (IVA inclòs) 

 

 

 
Plaça de la Porxada, 39 

08401 Granollers (Barcelona) 
Telèfon: 93 870 05 47 

 
 



    MENÚ VEGETARIÀ  
 

 

PRIMERS A TRIAR 

Amanida de l’Hort 

 Amanida de formatge de cabra gratinat 

Crema suggerida 

Escalivada amb pa torrat 

 

SEGONS A TRIAR 

Hamburguesa vegetal ecològica amb salsa de tomàquet 

Tofu marinat i verdures a la planxa 

Xapata d’espinacs i panses gratinada (opció vegana) 

 

POSTRES 

Fruita del temps 

Sorbet de llimona o mandarina 

 

+ Aigua, refresc, cervesa o vi  (una beguda per persona)  

Cafeteria a part 

 

Preu: 21,00 € (IVA inclòs) 

 

 

 
Plaça de la Porxada, 39 

08401 Granollers (Barcelona) 
Telèfon: 93 870 05 47 

 
 


