
 
Els productes de proximitat i de temporada son l’essència de la nostra cuina 

 

COSETES PER PICAR 

 

COCA de Folgueroles amb tomàquet i oli d’oliva verge extra… 4,50  

ANXOVA de L`Escala amb oli d’oliva verge extra i pebre… 4,20   

AMANIDA DE TOMÀQUET d’estiu amb herbes fresques… 13,80   

SALMÓ fumat sobre pa de coca, alvocat, formatge crema i AOVE  (2 u) … 16,50 

PERNIL  ibèric de gla tallat a mà reserva personal 36 mesos (70 gr) … 21,50  *Supl 6,00 

PÂTÉ de campagne amb amanida d’encurtits … 13,50   

CALAMARS a l’andalusa amb maionesa de kimchi … 18,50 

CROQUETA feta a casa de pernil de Jabugo … 3,50 

CROQUETA feta a casa de rostit de pollastre … 3,50 

PATATES braves amb un toc de picant ... 7,00  

 

 

ENTRANTS FREDS I CALENTS 

 

 

SALMOREJO amb tàrtar de tomàquet, alfàbrega, olives negres, granissat de tomàquet i un toc de vodka... 16,50  

BURRATA amb selecció de tomàquets, olives de Kalamata i pesto suau … 19,50  

TARTAR  DE  TONYINA vermella Balfegó,  amanit al natural amb alvocat ...26,50 *Supl 7,00 

CANELONS de rostit amb beixamel de foie,  suc de rostit i tòfona d’estiu… 18,00 

COCOTTE DE VERDURES a la brasa … 17,50   amb ou poche de Calaf i pernil ibèric … 22,50  

ELS NOSTRES MACARRONS gratinats … 13,50 

 

 

 



 
 

ARROSSOS  

 

ARRÒS CREMÓS amb pesto, verdures a la brasa, fulles, flor i herbes … 23,50  

ARRÒS NEGRE amb sípia, rap i allioli d’anxova  … 29,50 *Supl 4,00 

ARRÒS SEC de Rib Eye a la  brasa, porros joves escalivats i picada … 28,50  

 

LA NOSTRA BRASA 

 

PEIX de llotja a la nostra barbacoa amb  oli d’alls, bitxo, patata i pebrots del Piquillo … p.s.m  

BACALLÀ confitat amb espinacs a la catalana i alioli suau de mel... 25,50   

POP a la brasa amb patata al forn, pebrots del padró i maionesa fumada …. 23,50  

POLLASTRE ROSTIT  ECOLÒGIC de pagès  

con herbes aromàtiques, patates i cocotte de verdures ecològiques i brots a la brasa … 24,50  

HAMBURGUESA vegetariana amb formatge cheddar, ceba confitada, cabdells, tomàquet i maiotassa … 18,50 

XULETÓ DE ANGUS de Girona (35 dies de maduració) a la brasa de carbó amb guarnició del dia (min. 2 persones) ... 

… 39,00 p/p *Supl 10,00 p/p 

 

 

LA SELECCIÓ DE CARN DE VACA BRUNA 

 

CARPACCIO amb parmesà, AOVE i tàpera … 18,50  

STEAK TARTAR tallat a mà amb patates i ou ferrat de Calaf … 23,50 

FILET amb patata al forn, pebrot rostit i salsa de carn trufada … 29,00  

HAMBURGUESA amb formatge cheddar, bacó, ceba confitada, cabdells, tomàquet i maiotassa … 18,00 

 

 

En matèria d’al.lèrgies i intoleràncies alimentàries no dubteu a sol.licitar informacio al nostre personal 


