Encenalls d’espatlla ibèrica de gla D.O. Huelva G.R.
Virutas de paleta Ibérica de bellota D.O. Huelva G.R.
( 1/2 rac. ) 13.50€ · ( 1 rac. ) 22.50€
Canya fina de llom Ibèric de gla
Caña fina de lomo Ibérico de bellota
( 1/2 rac. ) 10.50€ · ( 1 rac. ) 17.85€
Legítima llonganissa de Vic, Riera Ordeix
Legítimo salchichón de Vic, Riera Ordeix
( 1/2 rac. ) 8.50€ · (1 rac. ) 15.00€
Legítim fuet de Vic,Riera Ordeix
Legítimo fuet de Vic, Riera Ordeix
( 1/2 rac. ) 5.35€ · (1 rac. ) 8.95€
Salmó fumat de Noruega (pa torrat, ceba, crema agra, mantega...)
Salmón ahumado de Noruega (pan tostadocebolla, mantequilla...)
( 1/2 rac. ) 10.00€ · (1 rac. ) 16.30€
Mortadel·la de Bolonya (Itàlia)
Mortadela de Bolonia (Italia)
(1/2 rac. ) 5.00€ · (1 rac. ) 8.50€
Foie Gras d'ànec mut, "Mi Cuit" 70grs.
Foie Gras de pato mudo, "Mi Cuit" 70grs.
(1 rac. ) 18.50€
Degustació de formatges nacionals i d'importació
Degustación de quesos nacionales y de importación
( 1/2 rac. ) 11.00€ · (1 rac. ) 19.00€
Degustació d'embotits Ibèrics i de Catalunya
Degustación de embutidos ibéricos y catalanes
( 1/2 rac. ) 11.00€ · (1 rac. ) 19.00€
Llesquetes de sobrassada picant de Porreres (Mallorca) amb mel
Montadito de sobrasada picante de Porreres (Mallorca) amb mel
( 1/2 rac. ) 6.00€ · ( 1 rac. ) 9.50€
"Carpaccio" de pernil d'ànec, tomàquet i formatge parmesà
"Carpaccio" de jamón de pato, tomate i queso parmesano
(1/2 rac. ) 9.50€ · (1 rac. ) 15.75€
Coca del Maresme torrada, amb tomàquet i oli d'oliva verge
Coca del Maresme tostada, con tomate y aceite de oliva virgen
( 1/2 rac. ) 2.00€ · (1 rac. ) 3,50€

-Es molt possible que els nostres plats portin algun tipus d`al·lèrgens comuns
Si vostè es al·lèrgic a algun d`ells, diguin-ho

[ IVA inclòs ]

5% increment terrassa

Ostres Gouhtier de la costa Normanda
Ostras Gouhtier de la costa Normanda
( 4.50€ Unitat )
Sopa de peix estil “BOULLABAISSE”
Sopa de pescado estilo “BOULLABAISSE”
(1/2 Rac. 6.10 €) (1 Rac. 10.50)
Amanida de formatge de cabra gratinat amb vinagreta de mel i fruits secs
Ensalada de queso de cabra gratinado con vinagreta de miel y frutos secos
(1/2 Rac. 5.95 € ) (1 Rac. 10.90 €)
Amanida de tonyina, tomàquet i ceba tendra
Ensalada de atún, tomate y cebolla tierna
(1/2 Rac. 5.75€) (1 Rac. 10.50€)
Escalivada amb sardines fumades i olives d’ Aragó
Escalivada con sardinas ahumadas y aceitunas de Aragón
(1/2 Rac. 6.50€ ) (1 Rac. 11.50 € )
Calçots arrebossats en tempura amb xips de carxofes i romesco
Calçots rebozados en tempura con chips de alcachofas y romesco
(1/2 Rac 4.90 €) (1 Rac. 8.50 €)
Xipiró andalussa amb i pebrot de Padro.
Chipirón andaluza con pimiento de Padro.
(1/2 Rac. 9.50 €) (1 Rac. 16.50 €)
Escamarlans de subasta planxa o vapor
Cigalas de subasta plancha o vapor
(1/2 Rac. 11.25 €) (1 Rac. 19.50 €)
Sarsuela de lluç amb cloïsses, musclos i calamar
Zarzuela de merluza con almejas, mejillón y calamar
(1/2 Rac.9.10 €) (1Rac.16.50 €)
Clatell de lluç al forn amb patates i romaní
Cogote de merluza horno con patatas y romero
(1 Rac. 16.00 € )
Turbot tall planxa, forn o manteca negra
Rodaballo plancha, horno o manteca negra
(1/2 Rac.12.70€) (1Rac. 22.00€)
Melós de vedella amb puré de castanyes i xips de moniato
Meloso de ternera con pure de castañas y chips de boniato
(1/2 rac 6.00 € ) (1Rac. 10.50 € )
Cua de bou estofada amb vi negre i verdures tornejades
Rabo de buey estofado con vino tinto y verduras torneadas
(1/2 Rac. 8.90 €) (1 Rac. 15.50)
Arròs de carn i verdures amb cap de costella, pollastre, conill, mongetes, carxofes ....
Arroz de carne y verduras con ( costilla, pollo, conejo,judias,alcachofas..)
(1 Rac. 17.00 € )

Tot el nostre peix pot ser a la planxa o vapor, si ho prefereix.Indiquins-ho
(IVA INCLÒS) 5% INCREMENT TERRASSA
Carxofa farcida de txangurro i gratinada amb salsa Holandesa
Alcachofa rellena de changurro y gtratinada con salsa Holandesa
( 4.50 € unitat )
Daus de rap (galtes ) amb patata confitada i salsa de safra
Dados de rape ( carrillera) con patata confitada y salsa de azafran
(1/2 Rac. 9.50 €) (1 Rac. 16.50 € )
Mitjanes de cabrit arrebossades amb mini samfaina i patates paia
Costillas de cabrito rebozadas con sanfaina y patatas paja
(1/2 8.35 € ) (1 Rac.14.50 €

Vedella dels Pirineus amb rovellons
Ternera de los Pirineos con niscalos
(1/2 Rac 8.35 € ) (1Rac. 12.50 €
Calamarcets saltats amb ceba tendra,tomaquet i xips de carxofes
Calamarcitos salteados con cebolla tierna,tomate y chips de alcachofas
(1/2 Rac. 7.75 €) (1 Rac. 13.50 €)
Crema de llagosta amb seus entrebancs i “rouille”
Crema de langosta con sus tropezones y “rouille”
(1/2 Rac. 6.10 €) (1 Rac. 10.50)
Garrí al forn amb patates forneres.
Cochinillo al horno con patatas panaderas .
(1 Rac.23.50 €)
Truita de carxofes amb seus xips
Tortilla de alcachofas con sus chips
(1/2 Rac. 5.25€) (1 Rac. 9.00€)
Peus de porc desossats i farcits de pernil amb salsa de paprika suau
Pies de cerdo deshuesados y rellenos de jamón con salsa de paprika suave
(1Rac.9.80 €)
Roast-Beef de vedella dels Pirineus amb el seu suc i espinacs tendres i Ididiazabal
Roast-Beef de ternera de los Pirineos con su jugo , espinacas tiernas e Idiazabal
(1/2 Rac 8.35 € ) (1Rac. 14.45€
Rovellons “ MEDALLÓ” planxa amb all i julivert
Niscalos “MEDALLON “ plancha con ajo y perejil
(1/2 Rac. 7.80 € ) (1 Rac. 13.50€)
Sonsos a l`andalussa
Sonsos andaluza
( Rac 3.75 € ) (1 Rac. 6.50 € )
Mandonguilles amb sípia fresca i patates i carxofes
Albondigas con sepia fresca y patatas y alcachofas
(1/2 Rac. 7 €) (1 Rac. 12.00 €)
Saltat de verdures amb bolets de temporada
Salteado de verduras con setas de temporada
(1/2 Rac. 5.75€) (1 Rac. 10.50€)
Trinxat de col i patata amb botifarra negre i cansalada cruixent
Trinxat de col y patata con butifarra negra y panceta crujiente
( Rac 4.60 € ) (1 Rac. 8.00 € )
Amanida temperada de llagostins amb escarola blanca i espinacs
Ensalada templada de langostinos con escarola blanca y espinacas
(1/2 Rac. 6.10 €) (1 Rac. 10.50€)
Fricase de nero amb patates i bolets
Fricase de mero con patatas y setas
(1/2 11.25 € ) (1 Rac.20.50 €
Amanida de bacallà amb escarola blanca , magrana, mandarina i vinagreta de pinyons
Ensalada de bacalao con escarola blanca. Granada, mandarina y vinagreta de piñones
(1/2 Rac. 6.10 €) (1 Rac. 10.50 €)
Garrí al forn amb patates forneres
Cochinillo al horno con patatas panaderas
(1 Rac.23.50 €)
Amanida de bonitol en escabetx , tomàquet i ceba tendra
Ensalada de bonito en escabeche, tomate y cebolla tierna
(1/2 Rac. 4.90€) (1 Rac. 8.50€)
Amanida temperada de llagostins amb escarola blanca i espinacs
Ensalada templada de langostinos con escarola blanca y espinacas
(1/2 Rac. 6.10 €) (1 Rac. 10.50€)
Llobarro salvatge planxa o al forn
Lubina salvaje plancha o al horno
(1/2 Rac. 13.00 €) ( Rac. 22.50 € )
Llenties estofades amb colze de porc .
Lentejas estofadas con codillo de credo
(1/2 Rac. 5.25 €) (1 Rac. 8.90)
Sepieta de platja saltat amb ceba i tomàquet

Sepieta de playa salteada con cebolla y tomate
(1/2 Rac. 6.00 €) (1 Rac. 10.50 €)
Calamar farcit (pebrot,gambes,vedella i pinyons)amb salsa de marisc i arròs
Calamar relleno (pimiento,gambas,ternera y piñones)con salsa de marisco y arroz
(1/2 Rac. 8.40 €) (1 Rac. 14. 50)
Amanida de salmó marinat amb alvocat i vinagreta de mostasa
Ensalada de salmón marinado con aguacate y vinagreta de mostaza
(1/2 Rac. 5.75 €) (1 Rac. 10.50 €)
Timbal d’escalivada amb formatge de cabra gratinat, rúcula i pesto suau
Timbal de escalivada con queso de cabra gratinado y pesto suave
(1/2 Rac. 6.10 € ) (1 Rac. 10.50 € )
Cassoleta d’ escopinyes amb carxofes i salsa verda
Cazuelita de berberechos y alcachofas en salsa verde
(1/2 Rac. 8.35 € ) (1 Rac. 14.50 €
Bacallà fresc amb escabetx suau de arbequines i pernil
Bacalao fresco con escabeche suave de arbequinas y jamón
(1/2 Rac. 7.80 €) (1 Rac. 13.50 € )
Amanida de tonyina, tomàquet i ceba tendra
Ensalada de atún, tomate y cebolla tierna
(1/2 Rac. 5.75€) (1 Rac. 10.50€)
Rump Steak de vedella amb pebre verd i romaní.
Rump Steak de ternera con pimienta verde y romero.
(1/2 Rac 9.65 € ) (1Rac. 17.50 €
Sardines arrebossades amb salsa de tomaquet
Sardinas rebozadas con salsa de tomate
(1/2 4.10€ ) (1 Rac.7.50 € )
Escamarlans saltats amb ceba tendra
Cigalitas salteadas con cebolla tierna
(1/2 Rac. 9.50 €) (1 Rac. 16.50 €)
Medallons de filet ibèric amb cebetes caramelitzades, peres al vi i salsa de ratafia
Medallones de solomillo iberico con cebollitas caramelizadas, peras al vino y salsa de ratafia
(1/2 Rac 8.90 € ) (1Rac. 15.50 € )
Amanida de tonyina en tataky amb wasabi i vinagreta de sahymi
Ensalada de atún en tataky con wasabi y vinagreta de sahymi
(1/2 Rac. 7.20 €) (1 Rac. 12.50 €)
Suquet blanc d’ orada amb patates i cloïsses
Suquet blanco de dorada con patatas y almejas
(1/2 10.35 € ) (1 Rac.18.90 €
Seitons en vinagre amb tomàquet olives d’Aragó, i ceba tendra
Boquerones en vinagre con tomates olivas de Aragón y cebolla tierna
(1/2 Rac. 4.90 €) (1 Rac. 8.50 €)

CUBE-ROLLde vedella rostit amb cebetes caramelitzades i poma
CUBE-ROLL de ternera asado con cebollitas caramelizadas y manzana
(1/2 Rac 9.65 € ) (1Rac. 17.50 € )

POSTRE RECOMANAT: Figues amb crema de canyella i teula d’ ametlles
POSTRE RECOMENDADO: Higos con crema de canela y teja de almendras
(5.50 € )
Cous cous del Maghreb amb xai,pollastre i verdures
Cous cous del Maghreb con cordero,pollo y verduras
(1/2 Rac .5.40€) (1Rac.9.80€)
Esqueixada de bacallà amb ceba tendra i olives D’ Aragó
Esqueixada de bacalao con c ebolla tierna y aceitunas de Aragón
(1/2 Rac. 6.50€ ) (1 Rac. 11.50)
Xatonada amb escarola, bacallà i olives D’ Aragó
“Xatonada” de escarola,bacalao y aceitunas de Aragón
(1/2 Rac. 6.50€) (1 Rac. 11.50€)
Ous estrellats amb rossinyols i foie
Huevos estrellados con rebozuelos y foie
(1/2 Rac. 8.10 € ) (1 Rac. 14.00 € )

.

