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Primers plats … 

 Plats refrescants   

 2020 
Canelons de marisc                 
Tres canelons de marisc acompanyat amb llagos-
tins. 

 
6.50 €  

 2030 
Meló amb pernil            
Meló presentat amb forma de flor i acompanyat 
amb pernil. 

 
5.90 € 

 
2024 
Pastís de Salmó a la Catalana  
Acompanyat amb enciams i gambes llangostineres. 

 
6.20 € 

 Les amanides   

 2002 
Amanida Catalana                           
Enciams, ceba, tomàquet, olives, ou dur, espàrrec, 
pernil dolç, pernil salat, xoriç. 

 

5.50 € 

 2009 
Romescada de bacallà    
Enciams amb bacallà, anxoves, olives, tomàquet, 
acompanyat amb salsa de romesco. 

 

7.00 € 

 2033 
Amanida marinera amb salpicó de 
marisc    
Enciams amb salpicó de marisc, tomàquet, olives, 
tonyina i pebrot. Amanida amb salsa de romesco. 

 

6.50 €  

 2001 
Amanida verda                               
Enciams, ceba, tomàquet, olives, ou dur, espàrrec. 

 

3.80 € 

 2003 
Amanida formatge fresc i codonyat 
amb buquet d’enciams, formatge fresc, codonyat, 
nous fruits secs, tomàquet xerri, acompanyat amb 
una vinagreta de mel.  

 

5.50 € 

 2013 
Raviolis d’albergínia amb xips de 
fideus xinesos 
farcits de sèpia, bolets, albergínia i olivada amb 
brots frescos de tardor, fruits secs i fideus xinesos, 
regats amb vinagreta de mel. 
                     

 

6.00 € 

 2021 
Pastís de Salmó a la Catalana  
Acompanyat amb assortiment d’embotits. 

 
6.20 € 

 Entremesos   

 2027 
Entremès amb caneló de marisc    
Embotits de la casa, pernil salat, pernil dolç, 
mortadel·la, xoriç i salseixo i acompanyat 
amb caneló de marisc. 

 

5.50 € 

 2026 
Pastís d’ensaladilla I embotits   
Ensaladilla forma pastís, acompanyat amb 
pernil salat, pernil dolç, mortadel·la, xoriç i 
salseixo. 

 

5.50 € 

 2028 
Entremès mar i muntanys 
Caneló de marisc, surimi de cranc, gambes 
llangostineres, assortiment d’iverics. 

 

6.50 € 

 2022 
Pastís de tonyina     
Pastí farcit de tonyina, cobert amb encenalls d'ou 
dur i pastanaga, acompanyat amb embotits. (Pernil 
salat, pernil dolç, xoriç) 

 

5.80 € 

 2040 
Vol-au vent d’espinacs                 
i gambetes amb mesclum d’enciams. 
2041 
Vol-au vent de marisc                 
i gambetes amb mesclum d’enciams. 

 

6.50 €           

 Primers calents   

 2051 
Albergínia farcida    
Farcida de carn de porc amb aroma de Roca-
fort i gratinat al forn. 

 

4.60 € 

 2052 
Mil fulls de carabassó i albergínia 
bacó i formatge gratinats. 

 
4.60 € 

 2173 
Fideuada de marisc   
amb all i oli. 

 
5.50 € 

 2050 
Canelons de carn     
Amb beixamel, seguint la recepta tradi-
cional. 

 

5.50 € 

 2066 
Canelons de marisc amb crema de 
fumet de peix i gratinat amb parmesà 

 
7.00 € 

iva inclòs 
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Segons plats … 

 Els farcits   

 2107 

Farcit de pollastre amb poma i 
fruits secs acompanyat amb bolets de tempo-
rada, i la seva salsa compota de poma. 

 
5.80 € 

 2106 

Rodó de pollastre amb gambes 
Farcit de marisc  

 
5.90 € 

 2105 

Rodó de pollastre amb xampinyons 
acompanyat amb bolets de temporada. 

 
5.20 € 

 2101 

Espatlla de xai farcit  
Amb tòfona i acompanyat amb llenega dels 
Pirineus i fruits secs. 

 

6.20 € 

 Els guisats   

 2112 

Fricandó de vedella    
Amb xampinyons, pruna i farigola. 

 
5.50 € 

   
5.90 € 

 2113 

Rodó de vedella a la jardinera Vedella 
rostida a la cassola i acompanyat amb llenega del 
Pirineu, pastanaga, pèsols. 

 
5.50 € 

 2122 

Llom amb pinya i fruits secs           
Acompanyat amb xampinyons i fruits secs. 

 
4.70 € 

 2121 

Llom amb gambes     
Llom fet a la cassola, amb salsa al brandi i acompa-
nyat amb gambes llagostineres. 

 
5.50 € 

 2149 

Timbal de porc “Galtes” glacejades    
Amb patata, formatge de cabra i un all i oli negat. 

 
6.90 € 

 2117 

Laminat de vedella (Mil fulls)                            
Capes de vedella rostida, bolets,acompanyat de 
verduretes confitades i salsa caramel·litzada. 

 
5.90 € 

 2124 

Pollastre rostit amb xampinyons  
4.60 € 

 Els rostits   

 2141 

Conill rostit al brandi  
Acompanyant amb carxofa. 

 
6.30 € 

 2125 

Conill amb caragols  6.50 € 

 2127 

Cuixa d'ànec confitada 
confit d'ànec, amb salsa de cítrics, pera cara-
mel·litzada i bolets de temporada. 

 
8.50 € 

 Peix   

 2161 

Bacallà gratinat     
Amb all i oli llit de patata i ceba 

 
7.50 € 

 2165 

Cues de rap      
Amb llagostins i salsa marinera de cloïsses 

 
7.50 € 

 2162 

Calamarsó farcits    
De porc i mariscs acompanyat de musclos i salsa 
marinera. 

 

7.50 € 

 2160 

Bacallà amb Samfaina    
Bacallà sobre llit de samfaina i gratinat amb parme-
sà i elemental amb pols de panís 

 

7.50 € 

 Les cassoles   

 2170 

Cassola de tros     
La típica cassola de tros de les garrigues. 
Conill, costella de porc, llonganissa, virada, cara-
gols, patata, albergínia, espinacs. 

 

7.00 € 

 2177 

Paella d'arròs de marisc i conill  
Sèpia, calamarsó, musclos, gambes, conill, 
costella ...   

 
7.00 € 

 2186 

Cassola de sèpia amb gambes 
   
Cassola estofat de sèpia, gambes, pèsols i patata 

 
10.00 € 

   

 

 Paella de marisc 
Sèpia, calamarsó, musclos, escamarlà, gam-
bes llangostineres. 

 
8.60 € 

 Cassola de sèpia amb mandongui-
lles 

 8.60 € 
iva inclòs 


