
ENTRANTS
Amanida de Burrata amb vinagreta de fruits secs  
(lactosa, gluten, mostassa i fruits secs)

Amanida de full de tardor amb pernil ibèric, mató i 
tomàquet (lactosa, mostassa, gluten i peix)

*Mi cuit de foie, torradetes, confitura casolana i fruits 
secs. (gluten, fruits secs i lactosa) +5,00 €
Brioix de roast beef amb poma caramel·litzada, bolets i 
salsa tàrtara. (gluten i lactosa) +2,50 €
Carpaccio de peu de porc amb ceps i vinagreta de 
pinyons (lactosa i fruits secs)

Bullabessa a l’estil tradicional de La Fonda  
(lactosa, api, peix i fruits secs)

Timbal de patata, botifarra de perol i bolets  
amb oli d’all i julivert (lactosa)

Cassoleta de caragols a la llaminera (gluten)

Cremós de patata amb ou ferrat, saltat de bolets,  
xips de moniato i de patata vella (ou i gluten)

Crep de brandada de bacallà amb samfaina  
(lactosa, gluten i peix)

Canelons de confit d’ànec amb beixamel de foie 
(gluten, ou i lactosa)

Caneló de pollastre de pagès amb escamarlans 
(gluten, lactosa, ou i marisc)

Caneló vegetal amb beixamel de formatge blau  
(gluten, lactosa i ou)

Canelons de rostit (els de la iaia Loreto)  
(conté ou, lactosa i gluten)

SEGONS 
ARROSSOS (min 2 persones)

Arròs del senyoret de peix i marisc amb allioli  
(conté api, marisc i lactosa)

Arròs negre (conté api, marisc i lactosa)

 

LA BRASA (s’acompanya amb patata i ceba al forn)

Porc:  
Lagarto ibèric - Secret 
Peus de porc amb picada d’ametlla i allioli de poma 
(fruits secs i lactosa)

Vedella:
*Entrecot al gust (300 grs). +6,00 €  
*Filet de vedella al gust (Brasa, 5 pebres, rocafort o foie) 
(conté lactosa, mostassa i  fruits secs – excepte brasa)  +8,00 €
Xai:  
*Costelles i palpissos +5,00 € 

PEIX 
Calamars a la romana - Especialitat de la casa i de la 
cuina termal - (conté gluten)  +2,00 €  
Gall de Sant Pere al forn amb patata i ceba  
(conté api, peix i marisc)

Salmó al grill amb cremós de poma de Caldes i oli 
d’anet (conté peix)

*Bacallà a la mussolina d’all. +3,50 € 
Inspirat en la recepta del xef Josep Mercader del Motel Empordà 
(conté api, lactosa, ou i peix)

*Rap al forn amb patata, ceba i tomàquet  
(conté api i peix)  +6,50 €

POSTRES  
LA CUINA DOLÇA

Pinya caramel·litzada al rom amb gelat de vainilla  
(El gelat conté ou i lactosa)

Gelat de torró amb ratafia (Conté lactosa, fruits secs i gluten)

Crema catalana (Conté ou, lactosa i gluten)

Flam d’ou casolà amb nata (El gelat conté ou i lactosa)

Mini tortell de nata amb crumble d’ametlla  
(Conté ou, lactosa, fruits secs i gluten)

Peres caramel·litzades amb xocolata i gelat de gerds 
(Conté ou i lactosa)

Llet fregida amb Mousse de crema catalana i caramel 
de ratafia (Conté ou, lactosa i gluten)

Brownie de xocolata de la casa amb gelat de vainilla i 
xocolata (Conté ou, lactosa i gluten)

Confitura de meló i síndria casolana amb gelat de 
iogurt (Conté ou, fruits secs i lactosa)

Pastissos casolans
Tatin de poma amb gelat de nata  
(Conté lactosa, ou, gluten i fruits secs)  
Pastis de formatge fresc i fruits vermells i crumble 
d’ametlla (Conté lactosa, ou, fruits secs i gluten) 
Pastis de pastanaga amb crema de formatge fresc  
(Conté ou, lactosa i gluten)

 
Postres amb suplement de + 3,50 €  per ració:
*Coulant de xocolata (conté ou, fruits secs, lactosa i gluten)

Menú Tradicions
25€ (IVA inclòs)  
(beguda no inclosa)

La Carta que us oferim, és un recorregut per la història de la casa i la seva evolució. 

Plats basats en les receptes tradicionals de la cuina catalana i en la diversitat de 
productes que ens ofereix el nostre entorn més proper.

Una carta a preu tancat de 25,00 € que inclou primer plat, segon plat i postre. 

*Alguns d’aquests plats tenen un petit suplement.


