
LA 
NOSTRA 
CARTA PER 
AQUESTES 
FESTES



IVA inclòs - IVA incluido.

Entrants
Entrantes

Cargols a la llauna amb allioli 17,00 
Caracoles a la “llauna” con allioli 

Pa de vidre amb escalivats i anxoves 15,50 
Pan de cristal con escalivada y anchoas 

Esqueixada de bacallà 17,00 
“Esqueixada” de bacalao 

Pernil ibéric de glà 27,00 
Jamón ibérico de bellota 

Carpaccio de vedella, tomaquets confitats amb herbes i pinyons 16,50 
Carpaccio de ternera, tomates confitados con hierbas y piñones 

Salmó marinat “fet a casa” amb mantega d’herbes 15,50 
Salmón marinado “hecho en casa” con mantequilla de hierbas 

Pop a la gallega o a la brasa 25,50 
Pulpo a la gallega o a la brasa 

Albergínia amb brandada i mel de tòfona 14,50 
Berenjena con brandada y miel de trufa 

Caneló de rap, gambes i bolets amb bisquè dels seus caps 22,00 
Canelón de rape, gambas y setas con bisqué de sus cabezas



IVA inclòs - IVA incluido.

Peix
Pescados

Caldereta de peix i marisc 32,00 
Caldereta de pescado y marisco 

Bacallà a la brasa amb cocotxes 26,00 
Bacalao a la brasa con cocochas 

Rap a la marinera 30,00 
Rape a la marinera 

Rap al orio o la planxa 28,00 
Rape al orio o a la plancha 

Turbot la brasa amb arròs melós i gambes 27,00 
Rodaballo a la brasa con arroz meloso y gambas 

Turbot al forn o al orio 25,00 
Rodaballo al forn o al orio 

Carns
Carnes

Carn de xai amb guarnició 19,00 
Carne de cordero con guarnición 

Entrecot a la brasa amb guarnició 21,00 
Entrecot a la brasa con guarnición 

Filet a la brasa amb guarnició 24,00 
Solomillo a la brasa con guarnición 

Filet a la tòfona 31,00 
Solomillo a la trufa 

Cassola de cabrit al forn 26,50 
Cazuela de cabrito al horno 

Pollastre confitat amb foie i gambes 20,50 
Pollo confitado y asado con foie y gambas 



IVA inclòs - IVA incluido.

Postres 
Postres

Braç de gitano 6,50 
Brazo de gitano 

Brioix caramel·litzat amb cireres a la vainilla 8,00 
Brioche caramelizado con cerezas a la vainilla 

Mousse de mató amb mel i fruits secs 7,00 
Mousse de requesón con miel y frutos secos 

Trufes de trufa i cacao 7,00 
Trufas de trufa i cacao 

Sacher 7,50 
Sacher 

Tatin a la vainilla 7,50 
Tatin a la vainilla 

Pastís de formatge amb nabius i mores 7,50 
Tarta de queso con arandanos y moras 

Xarrups 6,50 
Sorbetes 

Cafè Irlandes 7,50 
Café Irlandes 

✴ Carta de festes disponible els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i els dies 1 i 6 de gener 


