
 

Benvinguts. Els demanem que si tenen alguna al·lèrgia o intolerància alimentaria, 

 ho facin saber al personal que els atén. Moltes gràcies. 

Plats per acompanyar, compartir i picar 

Croquetes de pollastre rostit 6,00 € 

Croquetes de bacallà 6,00 € 

Calamars a la romana 9,50 € 

Coca de vidre torrada amb tomàquet 2,75 € 

Pernil ibèric 12,00 € 

Anxoves de l’Escala fetes a casa (preu unitari) 2,50 € 

 

Menú tradicions (25,00 € IVA inclòs) 

Entrants 

Amanida de formatge de cabra amb vinagreta de mostassa i mel 

Amanida de tomàquet de pagès, ceba al cop de puny, anxoves, olives, oli verge i flor de sal 

Daus de meló amb pernil ibèric 

Carpaccio de bacallà fumat amb tomàquet confitat, olivada i daus de pa torrat 

Carpaccio de salmó fumat amb mantega i torradetes 

Espàrrecs verds a la brasa amb parmesà, pernil ibèric i “migas” de cítrics 

Cassoleta de cargols a la llaminera 

Canelons de rostit com els feia la iaia Loreto 

Crep de brandada de bacallà amb samfaina 

Timbal d’escalivada gratinat amb formatge de cabra i olivada 

Entrants amb suplement 

Mi cuit de foie amb confitura feta a casa i fruita fresca 4,50 € 

Coca de vidre amb tomàquet i  pernil ibèric 4,50 € 

Coca de vidre amb tomàquet i anxoves de la casa 5,50 € 

Caneló de pularda trufada amb foie 5,50 € 

 



 
 

Segons plats 

Platillos i guisats 

Conill i pollastre amb mini samfaina de ceba, carbassó, albergínia, pebrot i tomàquet 

Mar i muntanya de pollastre, conill, sépia i calamar 

Vedella rostida amb salsafins 

Peus de porc sense feina amb pera i picada d’ametlla 

 

La brasa (acompanyament de patata i pebrot al caliu) 

Secret ibèric 

Conill amb all i oli 

Costelles i palpissos de xai 

Botifarra de pagès 

Galta de porc 

Magret d’ànec 

Plats amb suplement 

Espatlla de xai en dues coccions (baixa temperatura i brasa) 8,50 €  

Entrecot de vedella (350 grs) 4,50 € 

Filet de vedella 6,50 € 

 

Peix i marisc 

Llom de bacallà amb samfaina 

Suprema de Llobarro al grill, cremós de carbassó i pèsols amb encenalls cruixents d’ibèric. 

Tronc de lluç amb alls tendres i cloïsses 

Calamars a la Romana 

Sépia, calamar, musclos, cloïsses i navalles 

 

Peix amb suplement 

Llom de bacallà a la mussolina i crema d’espinacs 5,00 € 

Suquet de rap amb gambes 8,00 € 

Gambes mitjanes saltades a l’allet 6,50 € 



 
 

 

La cuina dolça del menú tradicions 

Copa de sorbet de llimona al cava 

Crema catalana 

Català (gelat de torró amb ratafia) 

Mel i mató amb crumble d’ametlla i taronja 

Xocolata, xocolata i més xocolata 

Maduixes amb nata ó suc de taronja ó moscatell 

Fruits secs amb moscatell 

Bescuit glacé fet a casa amb xocolata calenta 

Valencià (suc de taronja amb gelat de vainilla) 

Copa termal de galeta, confitura de fonoll i gelat de iogurt 

 

Pastisseria de la casa i feta a casa 

Pastis de formatge amb gelat de gerds 

Mini tortell de full i nata 

Pastis de llimona 

Pastis de iogurt i fruites del bosc 

 

Postres amb suplement 

Couland de xocolata amb gelat de vainilla i cruixent d’ametlla (+3,50 €) 

Cafè Irlandès (+3,50 €) 

 


