
ENTRANTS
Amanida de formatge de cabra amb vinagreta  
de fruits secs (conté lactosa, gluten i fruits secs)

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

*Mi cuit de foie amb confitura feta a casa i fruits secs. 
+4,00 € (conté gluten, fruits secs i lactosa) 
Cremós de patata amb ou ferrat, saltat de bolets, xips 
de moniato i de patata vella (conté gluten)

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

Carpaccio de peu de porc amb vinagreta de pinyons 
(conté lactosa i fruits secs)

Timbal de patata, botifarra de perol i bolets  
amb oli d’all i julivert
Bullabessa a l’estil tradicional de La Fonda  
(conté lactosa, api, peix i fruits secs)

Cassoleta de cargols a la llaminera (conté gluten)

Canelons de confit d’ànec amb beixamel de foie. 
(conté gluten i lactosa)

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

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

SEGONS 
ROSTITS

Vedella rostida amb salsafins 
(conté gluten, lactosa i fruits secs)

Ànec rostit amb salsafins   
(conté gluten, lactosa i fruits secs)

Xai rostit al romaní amb peres caramel·litzades 
(conté gluten, lactosa i fruits secs)

Galta rostida amb préssec i ratafia  
(conté gluten i fruits secs)

Peus de porc desossats rostits amb gambes 
(conté gluten, lactosa, fruits secs i marisc)

ARROSSOS (min 2 persones)
Arròs del senyoret de peix i marisc amb allioli   
(conté api, marisc i lactosa) 

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

Porc:  
Lagarto ibèric - Secret – Botifarra de pagès amb bolets 
saltejats – Peus de porc macerats

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

PEIX 
Calamars a la romana. Especialitat de la casa 
(Conté gluten).

Gall de San Pere al forn amb patata i ceba 
(Conté peix i marisc)

*Bacallà a la mussolina d’all. Inspirat en la recepta del 
xef Josep Mercader del Motel Empordà.  
(conté api, lactosa, ou, peix i marisc) +2,50 €
*Suprema de Corball al forn amb patata, ceba i tomà-
quet. (conté peix i marisc)  +5,00 €
Salmó al grill amb cremós de poma de Caldes i oli 
d’anet

POSTRES  
LA CUINA DOLÇA

*Si els ve de gust el pastís de formatge, l’han de demanar 
al principi de l’àpat. Tenen una preparació de 30 minuts. 
Gracies
Pinya caramel·litzada amb rom amb gelat de vainilla i 
fruits vermells (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)

Suc de taronja natural amb gelat de vainilla  
(el gelat conté ou i lactosa)

Mini tortell de nata amb crumble d’ametlla i fruites del 
bosc (conté ou, lactosa, fruits secs i gluten)

Pastissos casolans
Pastís borratxo de ratafia, crema de mató i avellanes 
(conté lactosa, ou i gluten) 

Pastís de pasta de full, poma de caldes i crema 
(conté lactosa, ou i gluten) 

*Pastís de formatge fresc i fruits vermells i crumble 
d’ametlla (conté lactosa, ou, fruits secs i gluten) 
Postres amb suplement de + 2,50 €  per ració:
*Coulant de xocolata (conté ou, fruits secs, lactosa i gluten)

Menú Tradicions
Tardor 2021  
25€ (IVA inclòs)  
(beguda no inclosa)


