AMANIDES I ENTRANTS FREDS
Amanida de fruits de l’hort amb vinagreta 6.75€
Amanida fantasia: arròs, pollastre xampinyons, maionesa i pernil ibèric 9.10€
Encenalls de pernil ibèric amb pa de coca de Folgueroles torrat amb tomàquet 15.00€

Amanida de tomàquet i mozzarella de búfala 9.00€
Antipasto (assortit d’amanides) 11.95€
Amanida de formatge de cabra amb codony i vinagreta de fruits secs 10.50€
Amanida de llagostins, bacallà, patata confitada i romesco 11.00€
Amanida tèbia de carxofes , escarola, pernil ibèric i parmesà11.00€

ENTRANTS CALENTS I ARROSSOS
Coca de pernil Ibèric amb poma i foie caramelitzat10.50€
Coca de carbassó i llagostins gratinat amb all i oli 9.50€
Arros melós de llamantol13.90€
Rissoto de ceps 12.50€
Croquetes de pernil ibèric7.00€

PASTA FRESCA
Tallarinesalscuatreformatgesambtòfona fresca 11.00€
Raviolis de verduretes i llagostins amb crema de marisc 11.10€
Raviolis de carn amb crema de ceps 9.90€
Espaguetis negres amb gambes a la flama 10.90€
Lassanya de carn amb beixamel i gratinada 8.50€
Tota la nostra pasta l’elaborem a partir de sèmola de blat dur i ous frescos
•
Pa i entreteniments (per persona) 1.65€
IVA inclòs

blatcrustacisouspeixcacauets soja lacticsf.closcaapitmostassesamsulfi. Moluscaltramus

Tots els nostres plats poden contenir traces de gluten

PEIXOS I CARNS
Calamarcets a la planxa 11.00€
Suprema de lluç fresc de palangre amb gambes i salsa d’alls tendres i pèsols13.50€
Morro de bacallà mi-cuit amb cigronets de Mura i careta 14.50€
Rap amb sopetad’all,musclos i calçots 14.50€
Pop amb sobrassada de can Rovira i crema de patata 12.00€
Carpaccio de vedella amb formatge parmesà 10.00€
Entrecot de vedella amb salsa de ceps 14.50€
Medalló de filet de bou amb porto i foie 16.50€
Secret d’ibèric de glàamb llàgrima de poma i reducció d’Oporto 12.50€
Tallata de vedella amb herbes al forn13.50€
Magret d’ànec “cinc aglans” estil tataki amb verduretes 14.70€

LES NOSTRES PIZZES
Pizza Nostra tomàquet, mozzarella i coberta d’encenalls de pernil ibèric 13.70€
Pizza de mozzarella de búfala, ceba confitada, beicon, parmesà i oli d’alfàbrega 10.80€
Sophie tomàquet, mozzarella i coberta de carpaccio de vedella 10.55€
Pizza d’escalivada amb formatge de cabra, tomàquet i mozzarella 10.80€
Pizza de tòfona, crema de ceps, barreja de formatge, pernil dolç, búfala i rúcula 17.00€
Pizza blanca de ceps crema de bolets, ceps i mozzarella 11.30€
Pizza de llagostins, alls tendres i trompetes 12.95 €
Pizza de Pagès: crema de bolets, búfala, botifarra esparracada, ceba confitada, parmesà,
rúcula i oli debrasa 12.90€

PIZZES CLASIQUES
Hortelano tomàquet, mozzarella, carbassó, albergínia, pebrot, xampinyons ,olives i carxofes
10.00€
Margarita tomàquet, mozzarella i pernil dolç 9.00€
Calzone tomàquet, mozzarella, salami, xampinyons, pernil dolç i ou 10.00€
Quatre formatges tomàquet, mozzarella, emmental, gorgonzola i parmesà 10.40€
Quatre estacions tomàquet, mozzarella, pernil dolç, xampinyons, carxofa, tonyina i olives
10.80€
Fumada tomàquet, mozzarella, llom fumat, bacon i Frankfurt 10.20€
Pizza de gambetes i calamars tomàquet i mozzarella 10.80€
Rústica tomàquet, mozzarella, xistorra, xampinyons, ou, pebrot i bacon 10.00€
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Carta de postres
Suc de taronja natural amb gelat de vainilla 4.20€
Carpaccio de pinya amb gelat de coco 5.50€
Tiramisú amb gelat de xocolata blanca 5.50€
Mus a les tres xocolates (blanca, negra i amb llet) 5.90€
Coulant de xocolata amb gelat de mango 5.85€
Trufes (3 u.) (opcional amb nata) 4.50€
Panacota amb salsa de mango, gerds o xocolata 4.20€
Escuma de iogurt amb salsa de fruits vermells 5.00€
Barret de creps amb gelat de vainilla i salsa de taronja al Grand Marnier 5.90€
Crep farcit de nata i nous caramelitzades amb xocolata calenta 5.50€

Gelats
de mango 4.85€
de torró sobre crumble amb crema de trufa 5.50€
de iogurt amb salsa de gerds o mango 4.85€
de mandarina amb xocolata cruixent 4.85€
de llimona, batut amb marc de cava 6.60€ €
de xocolata negra amb taronja confitada 5.20€
de crocant (vainilla, xocolata i ametlla caramelitzada) 5.50€
Totes les postres són d’elaboració pròpia

Especialitats amb cafè
Affogatto (cafè amb gelat de Baileys) 3.70€
Irish coffee (cafè, whisky i nata) 5.50€
Cappuccino (amb escuma de llet o nata, i cacao) 2.60€

Vins per acompanyar els postres
Moscatell Superior Emilin 3.00€
Garnatxa de l’Empordà 3.00€
Oporto 3.00€
Vi de Gel 19.68 € ampolla

Licors
Orujo Pazo Señorans
Grappa Botega
Marc de Möet
Kurhi mora, préssec
Limoncello
J.B., Kuty Sarc
Cardhu
Macallan
Glenrothes
Mascaró, Magno, Torres 5
Cardenal Mendoza
Larios 1865
Baileys
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