
PER COMENÇAR. . . 

ENTRANTS



 

Va d´arròs i fideus 

 

 

   Tots els plats són per un mínim de dues persones 

 

Paella marinera      18,50 € p.p. 

Paella a la brasa      18,50 € p.p. 

L’arròs negre       18,50 € p.p. 

Fideuà de pescadors     18,50 € p.p. 

Arròs a la llauna amb escamarlà 00   20,00 € p.p. 

Arròs a la llauna amb llamàntol    24,00 € p.p. 

Arròs caldós o fideus caldosos amb “centollo”  22,00 € p.p. 

Paella vegana / vegetariana    18,00 € p.p. 

Arròs de muntanya a la cassola    18,50 € p.p. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

… de peix  

  

 

… de carn  

  

 

 

Rap arromescat amb papada, melmelada de tomàquet i reducció  Px 19,00 €  

Orada a la brasa        18,00€ 

          Bacallà a la mel amb ceba panses i pinyons       18,00€ 

          Suprema de salmó brassejat en fusta de roure    17,00€ 

Pop Pop a la brasa amb patates aixafades, oli d’oliva i pebre vermell  19,00€ 

 

 

 

 
 

 

Canelons amb beixamel i gratinats amb formatge 8,00 € 

Croquetes de rostit i patates fregides  8,00 € 

Pit de pollastre arrebossat i patates fregides 7,50 € 

Hamburguesa de vedella i patates fregides  9,50 € 

PER LA MAINADA 

 

Entrecot de vedella “bencriada” D.O. Girona de 400 grs.   19,00€ 

Tomahawk de vedella a la pedra (per compartir)    49,70€ 

Filet de vedella amb foie i reducció de P.X.     22,00€ 

Costelles de xai del Plà de l’Estany      18,00€ 

Ploma de porc ibèric a la brasa      19,30€ 

 



  

Les Postres 

 

Coulant de xocolata blanca i gelat de xocolata negra   5,90 € 

Rocher d’avellana cruixent, amb mousse de xocolata amb llet  6,30 € 

Dau de xocolata negra i blanca      6,30 € 

Xocolata amb oli i sal        5,90 € 

Pastís de pastanaga i coco       5,90 € 

Pastís de tè verd, coco, maracuià i mousse de yuzu    5,90 € 

Soufflé gelat de mandarina imperial      5,90 € 

Gelat de llimona i limoncello       6,30 € 

Gelats de xocolata, vainilla bourbon, sorbet de mango   5,90 € 
 

 

Licors Recomenats 
 

Gramona vi de gel Gewürztraminer (D.O. Penedès)    3,50 € 
 

Dolç Mataró AA (D.O. Alella)       3,30 € 
 

Floralis Moscatell de Torres (D.O. Penedès)     2,30 € 

 

   

       Preus amb i.v.a. inclòs  

 

 Reglament (EU) Nº 1169/2011 
 A causa dels processos d’elaboració dels nostres plats, no és possible excloure la presència accidental d’alèrgens  

 


