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Amanida de la casa Ensalada de la casa 6,50

Amanida catalana Ensalada catalana 7,00

Amanida verda Ensalada verde 4,75

Còctel de gambes Cóctel de gambas 9,25

Escalivada Escalibada 6,90

Escalivada amb anxoves Escalibada con anchoas 12,00

Esqueixada amb romesco Esqueixada con romesco   9,90

Cargols a la llauna Caracoles a la “llauna” 10,50

Macarrons de la casa Macarrones de la casa 4,50

Canelons de la casa Canelones de la casa 6,75

Primer Plat Primer plato

Macarrons, canalons o sopa  Macarrones, canelones o sopa

Segon plat Segundo plato

Escalopa de pollastre, pollastre a la brasa o botifarra a la brasa amb patates

Escalopa de pollo, pollo a la brasa o butifarra a la brasa con patatas

Refresc i postre Refresco y postre 15,00

Patates al caliu Patatas a la brasa 2,80

Patates fregides Patatas fritas 2,80

Mongetes Judías 2,90

Xampinyons Champiñones 3,50

Pa de pagès Pan de payés 1,20

Pa de pagès torrat Pan de payés tostado 1,60

Tarrina d’allioli Tarrina de allioli 1,75gu
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t Assortiment d’embotits ibèrics Surtido de embutidos ibéricos 14,00

Pernil ibèric Jamón ibérico 18,50

Pernil del país Jamón de  8,70

Llom ibèric Lomo ibérico 17,50

Llonganissa ibèrica Longaniza ibérica 8,60

Llonganisa de pagès Longaniza de payés 7,50

Xoriço ibèric Chorizo ibérico  8,60

Formatge d’ovella curat Queso de oveja curado 9,50

Formatge manxego semi Queso de oveja semi 6,90

Anxoves de la casa Anchoas de la casa 10,90

Anxoves amb escalivada Anchoas con escalibada 12,50

Escalivada Escalibada  8,25
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Xai amb guarnició Cordero con guarnición 11,25

Costelles de xai amb guarnició  Costillas de cordero con guarnición 14,00

Xurrasco amb guarnició Churrasco con guarnición 10,50

Bistec amb guarnició Bistec con guarnición 8,25

Picantó amb guarnició Picantón con guarnición 8,50

Llom amb guarnició Lomo con guarnición 7,00

Botifarra amb guarnició Butifarra con guarnición 7,50

1/2 conill amb guarnició 1/2 conejo con guarnición 9,75

1/2 pollastre amb guarnició 1/2 conejo con guarnición 8,50

1/4 pollastre amb guarnició 1/4 de pollo con guarnición 5,60

Entrecot amb guarnició Entrecot con guarnición 14,60

Entrecot al pebre, roquefort o mostassa
Entrecot a la pimienta, roquefort o mostaza 16,00

Filet de vedella amb guarnició
Solomillo de ternera con guarnición 19,25

Filet al pebre, roquefort o mostassa
Solomillo a la pimienta, roquefort o mostaza 20,25

Ternasco al forn Ternasco al horno 11,50

Graellada de carn (xai, conill, pollastre, tira, botifarra, llom)
Parrillada de carne (cordero, conejo, pollo, tira, butifarra, lomo 13,75

Bacallà a l’allioli cremat Bacalao al allioli gratinado 17,50

Bacallà a la llauna Bacalao a la “llauna” 17,50

Bacallà amb samfaina Bacalao con sanfaina 17,50

Lluç a la marinera o planxa Merluza a la marinera o plancha 13,25

Llenguado planxa o meniere Lenguado plancha o meniere 17,90

Graellada de peix Parrillada de pescado 28,00

Gambes a la planxa Gambas a la plancha 24,00 pe
ix

Paella marinera Paella marinera 14,75

Paella mixta Paella mixta 14,75

Arròs negre Arroz negro 14,75

Fideuà de marisc Fideuá de marisco 11,75 ar
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