
 

 

Els productes de proximitat i de temporada són l'essència de la nostra cuina 

 

COSETES PER PICAR 

COCA de Folgueroles amb tomàquet i oli d'oliva verge extra … 5,50   

ANXOVA de Santoña 000 (2 filets) amb oli d'oliva verge extra i pebre … 6,90    

PERNIL ibèric de gla reserva personal 36 mesos tallat a mà (70 gr)… 24,50   * 

PÂTÉ de campagne amb carbassa a la vainilla i amanida d'adobats... 18,50  

BUNYOLS de bacallà amb allioli de pebre vermell… 12,00 

CROQUETA de pernil de Jabugo feta a casa … 3,80 

CROQUETA de rostit feta a casa … 3,80 

SELECCIÓ DE FORMATGES artesans d'Andorra amb codony i mel KM0 … 19,50  

 

ENTRANTS FREDS I CALENTS 

AMANIDA de carxofes i espinacs amb vinagreta de fruits secs, tomàquet i parmesà … 17,50  

BROTS DE TEMPORADA lleugerament amanits amb vinagreta de mel i mostassa …. 15,50  

TARTAR DE TONYINA VERMELLA BALFEGÓ, amanit al natural amb alvocat …26,50 * 

CARXOFES fregides amb parmesà i romesco … 17,50 … amb tòfona negra Melanosporum … 23,50 

OUS de Calaf amb cansalada, patata i tòfona negra Melanosporum … 24,00  * 

SOPA DE CEBA tradicional … 16,50 

COCOTTE DE VERDURES a la brasa …18,50  amb ou poché de Calaf i pernil ibèric … 23,50   

ESCUDELLA i CARN D’OLLA de sempre … 21,00 

 

ARROSSOS I PASTA 

ARRÒS CREMÓS de parmesà i tòfona negra Melanosporum … 26,00  

ARRÒS DE CARXOFES, sípia i alls tendres … 26,00   

ARRÒS DE SALSITXES, botifarra negra i carbassa … 25,00  

CANELONS de rostit trufats …22,50 … amb extra tòfona negra Melanosporum … p.s.m 

PACCHERI a la carbonara amb cansalada KM0 i rovell d'ou … 21,50 

 

Gaudeix als teus plats trufa negra Melanosporum p.s.m 

Gaudeix als teus plats Real Caviar Osetra 5 grams  15,00 



 

 

ELS NOSTRES PEIXOS 

PEIX del dia segons mercat a la planxa amb verdures de temporada … p.s.m  

PEIX del dia segons mercat a la Santurce amb parmentier, piquillo confitat i ceba tendra … p.s.m.  

TURBOT amb salsa velouté, porro a la brasa, piparra i herbes … 29,50  

POPS a la brasa amb oli de pebre vermell de la vera, patata i allioli … 28,50  

SALMÓ en papillota amb verduretes de temporada i mantega d'anet … 24,00  

 

 

 

LA SELECCIÓ DE CARN DE VEDELLA BRUNA 

CARPACCIO amb parmesà, AOVE i tàperes … 18,50  

STEAK TARTAR de filet tallat al ganivet amb patates i ou ferrat de Calaf …  26,50 

FILET a la brasa amb bolets a la crema i suc de rostit …  31,50  

HAMBURGUESA amb formatge cheddar, bacó, ceba confitada, cabdells, tomàquet i maionesa …  22,50 

XULETÓ a la brasa de Josper i llenya d'alzina amb pebrots a la brasa ** 

– peça 1,3 kg aprox min. 2 persones - 45,00 p/p  

… Escull una guarnició per als teus plats +4,50 unitat: espinaques saltejades, bròquil cuit, patates fregides, bolets saltejats, 
cabdells o parmentier 

… amb extra tòfona negra Melanosporum … p.s.m 

 

PLATS TRADICIONALS 

CAP i POTA de vedella amb cigrons i xoriço amb un toc picant … 22,00  

GALTA de porc Ral d’Avinyó glacejada, parmentier de Manchego, albergínia i tomàquet confitat … 24,50 

FRICANDÓ de vedella amb bolets de temporada … 22,50 

BOTIFARRA a la brasa amb mongetes saltejades amb all i julivert … 20,50 

POLLASTRE RUSTIT ECOLÒGIC de pagès, herbes aromàtiques, patates, brots i cocotte de verdures ecològiques … 26,50  
 

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

*Suplement de 7 euros per als hostes de mitja pensió 
**Suplement de 15 euros per als hostes de mitja pensió 


