
PRIMERS

SEGONS

POSTRES

Carpaccio de tonyina a la vinagreta japonesa
Amanida d’enciams variats, tres formatges, tomàquets cirerols, 

oli d’alfàbrega fresca i vinagreta de mòdena
Crema suggerida

Assortiment de 3 formatges artesans

Magret d’ànec a la salsa d’Oporto
Entrecot de bou a la salsa d’Oporto

Llom de bacallà gratinat amb sobrassada i mel, sobre llit de 
patata confitada

Llom de bacallà confitat amb salsa de tomàquet

A triar de la nostra carta
+ copa de cava

Menu de 
FESTES

-

DES DE 1981

PREU: 31€
(Begudes a part)



MENÚ PICA-PICA 

(per cada 4 persones) 

 
Amanida d´enciams variats i formatge de cabra gratinat, fruita seca i 

vinagreta de mòdena 

Assortit d’Embotits 

Taula de 2 patés 

Taula de 3 formatges 

Cecina de Ponferrada amb encenalls de manxego 

Truita de patata i ceba 

Xapata de fuet i formatge gratinada a l’orenga 

 

POSTRES A TRIAR 

Gelat Hägen Dazs 

Sorbet de llimona  

Pastís Sacher 

Iogurt artesà d´ovella 

 

BEGUDA 

Una per persona 

 

25€ (IVA inclòs) 



MENÚ 2 

 

PRIMERS A COMPARTIR (per cada 4 persones) 

 

Amanida d´enciams variats i formatge de cabra gratinat, fruita 

seca i vinagreta de mòdena 

Taula de 2 patés 

Carpaccio de bou amb oli de farigola i formatge manxego 

 

SEGONS A TRIAR 

Hamburguesa vegetal amb salsa de tomàquet 

Ous remenats amb patata i xoriço 

Xapata de fuet i formatge gratinada a l´orenga 

 

POSTRES A TRIAR 

Gelat Hägen Dazs 

Sorbet de llimona  

Pastís Sacher 

Iogurt artesà d´ovella 

 

Beguda (una per persona) 

 

27€ (iva inclòs) 



MENÚ 3 

 

PRIMERS A TRIAR 

Amanida d´enciams variats i formatge de cabra gratinat, fruita 

seca i vinagreta de mòdena 

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 

Timbal de verdures amb formatge Raclette gratinat 

Llom de bacallà confitat amb salsa de tomàquet 

Llom de bacallà confitat sobre llit de patates amb sobrassada i 

mel 

 

POSTRES A TRIAR 

(de la nostra carta) 

 

BEGUDA 

Una per persona 

 

30€ (iva inclòs) 



MENÚ VEGETARIÀ 

 

PRIMER A TRIAR 

Amanida de l´hort 

Amanida de formatge de cabra gratinat, fruita seca i vinagreta 

de mòdena 

Crema suggerida 

 

SEGON A TRIAR 

Hamburguesa vegetal amb salsa de tomàquet. 

Timbal de verdures amb formatge Raclette gratinat 

 

POSTRES 

Fruita del temps 

Sorbet de llimona o mandarina 

Couland vegà 

 

Beguda (una per persona) 

 

24€ (iva inclòs) 

 

 


