
Cap de setmana 

Menú 
Amanida de temporada o  Crema tèbia d’albergínia amb formatge de cabra 

 

PRIMERS A ESCOLIR 

Carpaccio de pinya amb encenalls de salmó i festucs 

Empedrat 

Saltejat d’espàrrecs verds , xampinyons i sipions 

Cols farcides de brandada de bacallà amb salsa de ceps 

Arròs a la cassola 

Calamars a la romana 

Cargols amb centollo 

 

 SEGONS A ESCOLLIR  

Entrecot  

Abanico de porc ibèric al pebre verd 

Cuixa de cabrit 

Tacs de cabrit a la brasa 

Pollastre i conill a la brasa 

Xurrasco a la brasa 

Peix a la planxa ( Orada o Sèpia o Lluç ) 

Sèpia guisada amb pèsols i marisc 

Ànec rostit  

Bacallà amb salsa de ceps 

Peus de porc guisats 

 

POSTRES A ESCOLLIR 

Flam d’ou / Mus de cafè / Crema catalana 

Flam de xocolata blanca / Pudin de mato 

Carpaccio de pinya / Suís / Pudin de cafè al brandi 

Mato amb codony o amb mel / Tarta de Santiago 

Iogurt natural / Mus de xocolata / Crep de xocolata 

Braç de crema d’avellanes / Roques de xocolata 

Pasta de full amb cabell d’àngel / Coca de pera amb ametlles i anís 

Gelats a escollir : nata / vainilla / Contesa / Tres gustos 

Bastonets amb nata i xocolata / Granissat de cava 

Pasta de full amb crema i pinya cremada / Tiramisú 

Bescuit amb xocolata calenta  /  Trufes de coco 

Pasta de full amb nata i xocolata calenta 

Mus de iogurt amb melmelada d’aranyons 

Pasta de full amb formatge i melmelada de maduixes 

Hojaldritos amb xocolata calenta / Granissat de cafè 

Arròs amb llet / Mus de llimona / Valencia 

Lasanya de xocolata i melmelada / Granissat de llimona 

Pastis de mus de formatge amb melmelada de figues 

Profiteroles de nata o crema amb xocolata calenta 

Pasta de full amb compota de poma i gelat de vainilla 

Terrina de mascarpone amb nous caramel·litzades 

Tronc de xocolata negra farcit de xocolata blanca 

Fruita a escollir : Meló /Poma /Síndria /Pera 
 

Les persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentaries consulteu al nostre personal 

NO ES COBRA INDIVIDUALMENT GRUPS SUPERIORS A 8 COMENSALS 

POSTRES , PA , AIGÜES , UNA COPA DE VI I CAFE ( ELS REFRESC NO ESTAN INCLUITS ) 

TAULA COMPLERTA   PREU IVA INCLOS 26,50€ 


