
Primers
Amanida cremosa de cabra amb vinagreta de fruits vermells.

Amanida de pollastre i “kikos” amb vinagreta de mel.
Amanida de carxofes amb encenalls de pernil.

Amanida de taronja i bacallà amb olivada.
Crema de verduretes.

Timbal d’escalivada amb formatge de cabra.
Tendre d’albergínia amb formatge fresc.

Verdures a la brasa amb romesco.
Trinxat de col i patata amb llardons de cansalada.

Braves a la nostra manera.
Raviolis de bolets amb crema de carbassa.

Tallarines amb: crema de ceps o crema de gorgonzola i nous 
o saltejats amb verduretes i soja.

Segons
Bacallà confitat al romaní amb tàrtar de tomàquet i oliva negra.

Popets saltejats amb patates i ceba confitada.
Suquet de sèpia i musclos

Canelons de carn.
Hamburguesa de vedella casolana amb patata al caliu.

Botifarra de pagès a la brasa.
Tires de pollastre amb “nachos”.

Confit d’ànec amb fruits vermells i poma confitada.
Peus de porc a la brasa.

Ous al plat amb patata i botifarra negra.
Fideuà (dimarts).

Paella (dijous).

SUPLEMENT DOS SEGONS 3€

Postres casolans
Fondue de fruites naturals amb xocolata.

Pastís de formatge amb coulis de fruits vermells.
Flam d’ou amb nata.

Crep de Nutella.
Púding de coco.

Panacotta amb fruits vermells.
Mousse de maracujà.

Crema de iogurt amb crumble de xocolata.
Brownie de xocolata i nous.

Segons
Salmó a la planxa sobre llit de verduretes, salsa de soja i mel.
Gambes a l’allet.
Bacallà confitat amb salsa de ceps.
Daus de tonyina amb salsa ponzu, alvocat i sèsam.
Assortit de closca.
Saltejat de calamars amb favetes baby i ceba confitada.
Carpaccio de vedella amb encenalls de parmesà.
Entrecot a la brasa amb guarnició.
Cruixent de peu de porc desossat amb pastís de patata.
Hamburguesa amb foie i poma confitada.
Ous estrellats amb pernil ibèric.
Tallarines negres saltejades amb sèpia i gambes.

Postres casolans
Totes les postres de la fórmula migdia <
+
Sopeta de carquinyoli amb gelat de moscatell.
Martin’s cheese cake.
Trufes casolanes amb nata.
Mousse de fruits vermells i iogurt.
Suc de taronja natural.

Beguda
Aigua mineral.

Copa de cervesa.
Refresc.

Vi blanc, negre o rosat (repeticions incloses).
Copa de cava.

Formula 
Migdia

Formula 
Executiva

13,95€
19,95€


