
CAP DE SETMANA I FESTIUS 

FÓRMULA 24€
VÀLIDA FINS A 12 PERSONES

Tots els preus són amb IVA inclòs

SEGONS (Extra de foie a les carns a la brasa +3€)

*INCLOSES DES DE QUE PRENEM COMANDA FINS QUE SERVIM LES POSTRES

BEGUDES*
Vi Negre

Vi Blanc

Vi Rosat

Refrescos

Aigua

Cervesa San Miguel

MENÚ INFANTIL
Plat combinat de macarrons, 

pollastre arrebossat i
patates fregides,
postres i beguda.

Amb dret a la sala infantil
al migdia.

15€Lluç a la planxa

Calamars a l’andalusa

Paella mixta (mín. 2 PAX)

Conill a la brasa

Llom de porc a la brasa (o al rocafort       )

Botifarra de pagès

Peus de porc guisats

“Secret” de porc a la brasa

1/2 Pollastre a la brasa

Taco de vedella de Girona brasa (250 g)

Hamburguesa de tofu a la brasa

Peus de porc a la brasa

UN SOL PLAT
Si vols només un plat, et 

farem un descompte del 

30%

COMBINA
Pots combinar plats d’un 

menú i de l’altre per

27€

ENTRANTS
Amanida amb fruits secs i formatge de cabra

Amanida amb seitons i romesco

Amanida catalana

Amanida de cigrons

Fideuà

Macarrons casolans

Assortit d’embotits de Vic

Salmorejo cordovès

Canelons casolans

Croquetes casolanes

Llet i  derivats

Fruits de closca

Api i productes derivats

Mostassa

Els plats marcats amb aquesta icona es poden 

adaptar per a vegans o vegetarians si ens avises.

Gluten

Crustacis

Ous

Peixos

Cacauets

Soja 

AL·LÈRGENS
Grans de sèsam

Diòxid de sofre i sulfits

Tramussos

Mol·luscs

 

POSTRES
Brownie

Pastís de Formatge 

Pastís de Santiago

Flam amb nata o sense

Crema catalana

Crema al perfum de cafè

Mel i mató

Fruita

Mousse de llimona

Gelat a triar

Coulant amb gelat de vainilla

Trufes casolanes

TENIM ROOIBOS I EDULCORANT NATURAL
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 intoleràncies avisi al p
e

rso
n
a
l

SI TENS ALGUNA AL·LÈRGIA O INTOLERÀNCIA 

AVISA AL PERSONAL PER GARANTIR LA TRAÇABILITAT



CAP DE SETMANA I FESTIUS 

FÓRMULA 30€
VÀLIDA FINS A 12 PERSONES

Tots els preus són amb IVA inclòsUN SOL PLAT
Si vols només un plat, et 

farem un descompte del 

30%

COMBINA
Pots combinar plats d’un 

menú i de l’altre per

27€

SEGONS (Extra de foie a les carns a la brasa +3€)

Gambes a la planxa

Lluç a la marinera 

Bacallà          a l’empordanesa                                        

                        a la llauna                  

                        en samfaina 

Llobarro a la planxa, a la Donosti o al forn 

Paella de peix (Mín. 2 PAX)

Entrecot de vedella a la brasa

Filet de vaca a la brasa

1/2 Espatlla de xai al forn

Costelles i mitjanes de xai a la brasa

“Chuletón” de vedella +8€

“Chuletón” de carn madurada + 30 dies a la brasa (600g) +14€ 

ENTRANTS
Assortit de tomàquet cherry amb formatge fresc i toc de tòfona

Pebrot escalivat amb tonyina i formatge de cabra

Escalivada a la llenya amb anxoves                 

Esqueixada de bacallà 

Pinya o meló amb pernil ibèric  

Cargols picants 

Espàrrecs 

Amanida amb bonítol

*INCLOSES DES DE QUE PRENEM COMANDA FINS QUE SERVIM LES POSTRES

Vi Negre

Vi Blanc

Vi Rosat

Refrescos

Aigua

Cervesa San Miguel

MENÚ INFANTIL
Plat combinat de macarrons, 

pollastre arrebossat i
patates fregides,
postres i beguda.

Amb dret a la sala infantil
al migdia.

15€

Llet i  derivats

Fruits de closca

Api i productes derivats

Mostassa

Els plats marcats amb aquesta icona es poden 

adaptar per a vegans o vegetarians si ens avises.

Gluten

Crustacis

Ous

Peixos

Cacauets

Soja 

AL·LÈRGENS
Grans de sèsam

Diòxid de sofre i sulfits

Tramussos

Mol·luscs

 

BEGUDES*
POSTRES
Brownie

Pastís de Formatge 

Pastís de Santiago

Flam amb nata o sense

Crema catalana

Crema al perfum de cafè

Mel i mató

Fruita

Mousse de llimona

Gelat a triar

Coulant amb gelat de vainilla

Trufes casolanes

TENIM ROOIBOS I EDULCORANT NATURAL
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SI TENS ALGUNA AL·LÈRGIA O INTOLERÀNCIA 

AVISA AL PERSONAL PER GARANTIR LA TRAÇABILITAT


