
Primers/Primeros 
Amanida de l’hort 
Ensalada del huerto 

8,50 €

Amanida catalana 
Ensalada catalana 

11.50 €

Amanida de bonítol del nord amb tomàquet i 
ceba tendra  
Ensalada de bonito del norte con tomate y cebolla 
tierna  

15.95 €

Amanida de nous, bacó, maduixes i pinyons 
Ensalada de nueces, bacon, fresas y piñones 

11.50 €

Amanida de tomàquet  amb formatge de cabra 
Ensalada de tomate con queso de cabra  

10.50 €

Amanida  d’espàrrecs amb fomatge de cabra 
Ensalada de espárragos con queso de cabra 

11.50 €

Amanida de figues confitades i formatge fresc 
Ensalada de higos confitados y queso fresco 

11.90 €

Amanida de xató, escarola, anxova, pebrot i 
bacallà 
Ensalada de cható, escarola, anchoa, pimiento y 
bacalao 

14.90 €

Amanida de bacallà, favetes i pinyons amb  
vinagreta de mel  
Ensalada de bacalao, habitas y piñones con 
vinagreta de miel 

14.50 €

Amanida de favetes amb ibèric i menta 
Ensalada de habitas con ibérico y menta

13.90 €

Amanida de cruixent amb formatge de cabra, 
tomàquet i sèsam 
Ensalada de crujiente de queso de cabra, tomate y 
sésamo 

12.55 €

Amanida de foie amb torradetes 
Ensalada de foie con tostaditas

15.90 €

Disposem d’informació sobre els al·lèrgens dels nostres plats. Consulti al personal. 
Disponemos de información sobre los alérgenos de nuestros platos. Consulte al personal. 



  
Esqueixada de bacallà amb tomàquet i ceba 
“Esqueixada“ de bacalao con tomate y cebolla 

     13.95 €

Espàrrecs “cojonudos” de Navarra 
Espárragos “cojonudos” de Navarra  

12.00 €

Pinya o meló amb pernil país 
Piña o melón con jamón país 

11.50 €

Cargols a la llauna 
Caracoles a la llauna 

15.50 €

Cargols amb pernil i cansalada amb suc 
Caracoles con jamón y cansalada con salsa

15.50 €

Carxofes a la brasa (temporada) 
Alcachofas a la brasa 

9.95 €

Carxofes saltejades amb ibèric (temporada) 
Alcachofas salteadas con ibérico (temporada) 

13.50 €

Arròs mar i montanya mínim dues persones 
Arroz mar y montaña mínimo dos personas 

14.90p.p.€

Escalivada 
Escalibada 

8.50 €

Assortit d’ibèrics 
Surtido de ibéricos 

14.95 €

Pernil ibèric 
Jamón ibérico 

16.00 €

Anxoves del Cantàbric amb pa de coca torrada 
amb tomàquet 
Anchoas del Cantábrico con pan de coca tostada 
con tomate

12.90 €

Carpaccio de bacallà 
Carpaccio de bacalao

13.45 €

Sopa de l’àvia (hivern) 
Sopa de la abuela (invierno) 

8.00 €

Disposem d’informació sobre els al·lèrgens dels nostres plats. Consulti al personal. 
Disponemos de información sobre los alérgenos de nuestros platos. Consulte al personal. 



Fabes a la catalana   
Habas a la catalana

14.95 €

Croquetes de la casa   
Croquetas de la casa

9.00 €

Espaguetis a la carbonara o bolonyesa  
Espaguetis a la carbonara o boloñesa 

8.75 €

Canelons de l’àvia  
Canelones de la abuela

10.00 €

Canelons de confit d’ànec i foie   
Canelones de pato confitado y foie

13.90 €

Macarrons a la cassola  
Macarrones a la cazuela 

7.75 €

Parrillada de verdures  
Parrillada de verduras 

13.50 €

Mil fulls amb sanfaina i formatge de cabra  
Hojaldre con sanfaina y queso de cabra 

12.90 €

Mil fulls amb poma confitada, foie i reducció de  
modena 
Hojaldre con manzana confitada, foie y reducción 
de modena 

16.00 €

Cigrons de Palou amb  bacallà i all i oli  gratinat  
Garbanzos de Palou con bacalao y all y oli 
gratinado 

15.90 €

Torrada a la Catalana amb anxoves del  
Cantàbric  
Tostada a la Catalana con anchoas del Cantábrico 

14.75 €

Pop a la gallega 
Pulpo a la gallega

15.95 €

Calamars a l’andalusa  
Calamares a la andaluza

15.00 €

Calamars a la romana  
Calamares a la romana

15.00 €

Disposem d’informació sobre els al·lèrgens dels nostres plats. Consulti al personal. 
Disponemos de información sobre los alérgenos de nuestros platos. Consulte al personal. 


