LA NOSTRA CUINA DE SEMPRE
ENTRANTS

Anxoves del Cantàbric “00” i pa amb tomàquet / 14,10
Anchoas del Cantábrico “00” y pan con tomate

Pop a la gallega sobre fons de patata / 17,80

Pernil ibèric d’aglà D.O. / 22,25

Pulpo a la gallega sobre fondo de patata

Jamón ibérico de bellota D.O.

Amanida de formatge de cabra gratinat amb nous / 12,45

Truita d’alls tendres / 8,95

Ensalada de queso de cabra gratinado con nueces

Tortilla de ajos tiernos

Timbal d’escalivada amb bacallà confitat i olivada / 13,15

Encenalls d’espatlla ibèrica d’aglà / 15,85

Timbal de escalibada con bacalao confitado y olivada

Virutas de paletilla ibérica de bellota

Terrina de foie d’ànec amb gelatina de poma / 17,60

Bunyols cremosos de bacallà / 9,65

Tarrina de foie de pato con gelatina de manzana

Buñuelos cremosos de bacalao

Amanida tèbia de foie i pernil ibèric a la
vinagreta de mostassa / 13,50

Ø Assortit de verdures de l’hort a la brasa / 12,20
Selección de verduras de la huerta a la brasa

Ensalada tibia de foie y jamón ibérico a la vinagreta de mostaza

CARNS

Galta de porc amb careta a la brasa / 11,40

Ø “Chuletón” de vedella de Girona a la llosa / 4,30 (x100g)

Quijada de cerdo con careta a la brasa

Chuletón de ternera de Girona a la llosa

Magret d’ànec a la brasa amb medalló de foie / 16,95

Ø Conill a la brasa amb all i oli / 11,95

Magret de pato a la brasa con medallón de foie

Conejo a la brasa con “all i olí”

Ø Entrecot de vedella de Girona a la brasa / 18,20

Botifarra a la brasa amb mongetes del Ganxet / 9,10

Entrecot de ternera de Girona a la brasa

Butifarra a la brasa con judías del “Ganxet”

PEIXOS I ARROSSOS

Morro de bacallà a la mussolina d’alls / 19,50

Arròs caldós de llamàntol / 20,30

Morro de bacalao a la muselina de ajos

Arroz caldoso de bogavante

Morro de bacallà a la llauna amb mongetes del Ganxet / 19,50
Morro de bacalao a la “llauna” con judías del “Ganxet”
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LA NOSTRA CUINA DE TEMPORADA
ENTRANTS

CARNS

PEIX I MARISC

Formatge Provolone al forn amb
tomàquet confitat / 10,10

Filet de vedella amb formatge
Torta del Casar / 24,90

Corbina a la donostiarra / 16,80

Queso Provolone al horno con tomate
confitado

Solomillo de ternera con queso Torta del
Casar

Raviolis de foie d'ànec amb oli de
tòfona / 13,90

Costelles i mitjanes de cabrit a la brasa
o arrebossades / 17,90

"Espardenyes" de Palamós a la andaluza

Raviolis de foie de pato con aceite de trufa

Costillas y chuletas de cabrito a la brasa

Rap a l'all cremat / 22,50

Corvina a la donostiarra

Espardenyes de Palamós a
l'andalusa / 33,10

Rape a “l’all cremat”

ø Tartar de tomàquet
de Barbastro / 9,50

ø Filet de vedella a la brasa o
a la llosa / 22,90

ø Llagostins a la planxa / 23,70

Tartar de tomate de Barbastro

Solomillo de ternera a la brasa o a la piedra

Langostinos a la plancha

Cargols de Lleida a la llauna / 17,80

ø Entrecot de vaca tall japonès a la
llosa (preu 100g) / 5,95

Anelles de calamar
a la romana / 14,90

Entrecot de vaca corte japonés a la llosa
(precio 100g)

Anillas de calamar a la romana

Caracoles de LLeida a la “llauna”

Múrgoles fresques a la crema
de "foie" / 22,30
Colmenillas frescas a la crema de "foie"

ø Calçots en teula / 13,80
"Calçots" en teja

Calçots arrebossats
amb romesco / 13,80
"Calçots" rebozados con romesco

Carxofes a la brasa / 9,60
Alcachofas a la brasa

ø Esqueixada de bacallà sobre fons de
tomàquet natural / 12,10
Esqueixada de bacalao sobre fondo de
tomate natural

Cors de carxofa laminats
en tempura / 11,30
Corazones de alcachofa laminada en
tempura

Ventresca de tonyina amb tomàquet de
Barbastro / 13,15

PELS MÉS PETITS

Ventresca de atún con tomate de Barbastro

Menú "bandarra": us portem plat, coberts i got i us agafa menjar dels pares / 0,00
Plat combinat: Croquetes de carn d'olla amb patates fregides i…
Pit de pollastre a la brasa / 12,20
Mig filet de vedella a la brasa / 18,90
(També inclou pa torrat amb tomàquet, un refresc i gelat.)

Si hi ha alguna cosa que no t'ha agradat digue'ns-ho abans de marxar,
i si t'ha agradat, digue-ho a tot el món

Ø Plats baixos en calories
Preus en €

