CARTA ESTIU 2022
Plats de Primer:
-Amanida de pit de gall d´indi escabetxat

9,75€

amb vinagreta de ceba i pastanaga del propi escabetx

-Timbal d´escalivada i formatge de cabra

8,95€

-Canelons Casolans

7,50€

-Callos

9,00€

-Cargols a l´estil de l´àvia Mercè

9,50€

Cuinats amb salsa amb pernil i xoriç

-Coca d´escalivada i anxoves

9,50€

-Carpaccio de vedella de Wagyu amb parmesà i pesto d´avellanes

9,75€

Plats de Segon:
-Hamburgesa de Vedella (320gr) amb panet de viena

10,95€

assaonada amb cansalada ibèrica, completa amb patates rústiques i all i oli de mostassa

-Mitjana de Vedella de Girona de 400gr a la Brasa
-Peus de porc a la brasa o Botifarra

15,95€
9,00€

acompanyats d´escalivada, all i oli i patates al caliu

-Peus de porc al xup xup

10,50€

guisats amb Moscatell i fesolets de Santa Pau

-Conill estofat a l´allet

10,95€

-Galta de porc a la brasa

10,95€

marcada ala brasa i cuinada a baixa temperatura durant 10 hores

-Arròs del dia

12,50€

-Bacallà amb Fricandó de Bolets

10,95€

-Mandonguilles de carbassó i llenties amb sofregit aromàtic

9,80€

Les Postres:
-Mousse de mató de Cabrianes amb reducció Ratafia

4,25€

-Cremós de Xocolata amb sals i oli Mitjorn

4,95€

-Gelat de Vainilla amb reducció de Cervesa negra Guineu

4,25€

-Iogurt Artesà amb confitura de Fruits de Bosc

2,95€

-Braç de Gitano casolà de nata i trocets de xocolata

4,25€

-Ametlles torrades de Calaf amb galetes
i xarrup de garnatxa dolça de Capçanes

4,75€

-Gelat Artesà 1 Bola

2,65€ / 2 Boles 4,25€

xocolata, vainilla, sorbet de llimona, torró o maduixa

-Gelat de sorbet de Mango amb Iogurt

4,25€

-Fruita del temps

2,25€

MENÚ INFANTIL
Menú sencer: 15€ / 1/2 menú : 9,5€
Primers a triar:
-Canelons o macarrons
Segons a triar:
-Botifarra a la brasa , pollastre arrebossat,
calamars a la romana o croquetes de carn d´olla

Plat combinat 12€
-Macarrons i pollastre arrebossat amb patates

Inclouen postres i aigua

