
 
 
PRIMERS  PRIMEROS 

 
 
Amanida d’escarxofes amb panses i sorbet d’ametlla a la vainilla 
Ensalada de alcachofas con pasas y sorbete de almendra a la vainilla 
 

 
 12,50 € 

Tomàquets confitats, crema de parmesà i llimona 
Tomates confitados, crema de parmesano y limón 
 

   12,75 € 

Espatlla ibèrica  
Paletilla ibérica  
 

18 € 

La Coppa ibèrica de Joselito 
La Coppa ibérica de Joselito 
 

13,75 € 

Sardines marinades amb gerds, bleda-rave i festucs 
Sardinas marinadas con frambuesa, remolacha y pistachos 
 

12,85 € 

Caneló de tonyina amb sabors mediterranis 
Canelón de atún con sabores mediterráneos 
 

  16,95 € 

Verat encurtit amb cogombrets, olives i alvocat 
Caballa encurtida con pepinillos, aceitunas y aguacate 
 

14,50 € 

Anxoves amb ceps, mel d’avet i tòfona 
Anchoas con boletus miel de aveto y trufa 
 

15,50 € 

“Ensaladilla russa” de llagostins 
  Ensaladilla rusa de langostinos 
 

12,75 € 

Bou de mar sense feina amb alvocat i ous de truita 
Buey de mar sin trabajo con aguacate y huevas de trucha 

 

8,50 €/u 

Ostres | Ostras: 
     Al natural  
     Al Natural    
     Amb crema de mandarina 
     Con crema de mandarina 
     Amb pernil i cireres 

     Con jamón y cerezas 
 

 
      4 €/u 
 
 4,50 €/u 

 

 4,95 €/u 

 
    A la japonesa 
    A la japonesa  
    Amb all negre i Ajoblanco 
   Con ajo negro y Ajoblanco 
    Amb salsa bearnesa 
   Con salsa bearnesa 

 
 

 
 4,95 €/u 
 
 4,95 €/u 

 

 4,95 €/u 

Navalles amb caldo de bolets i panxeta ibérica curada 
Navajas con caldo de setas y panceta ibérica curada 
 

16 € 

Espàrrecs blancs amb maionesa calenta 
Espárragos blancos con mahonesa caliente 
 

16 € 

Bunyols de bacallà a la mel     

Buñuelos de bacalao a la miel 
 

10 € 

Ou de polleta amb parmentier de patata i tòfona negra 
Huevo de pollita con parmentier de patata y trufa negra   
 
            

6 €/u 



 
ARROSSOS  ARROCES 

Mínim 2 racions (preu per ració)  |  Mínimo 2 raciones (precio por ración) 
 

Arròs mariner 
Arroz marinero  
 

21 € 

Arròs caldós de llamàntol del país 
Arroz caldoso de bogavante del país 
 

30 € 

Arròs ibèric amb trompetes de la mort 
Arroz ibérico con trompetas de la muerte 

19,95 € 

 
 
PEIXOS  PESCADOS 
 

Vieires a la meunière amb amanida de fonoll 
Vieiras a la meunière con ensalada de hinojo 

19,85 € 

“Shabu shabu” de salmó i espàrrecs verds 
“Shabu shabu” de salmón y espárragos verdes 

17 € 

Corball amb xampinyons i vinagreta d’ametlles 
Corvina con champiñones y vinagreta de almendras 

             24 € 

Rap amb puré de suquet i picada 
Rape con puré de suquet y picada 

26,50 € 

Llamàntol del país amb suc de pollastre als anisats i mango                meitat/sencer 
Bogavante del país con jugo de pollo a los anisados y mango                 medio/entero 

 
CARNS  CARNES 
 

29 /55 € 
 

Costelletes de conill i carxofes arrebossades amb allioli de poma 
Costillitas de conejo y alcachofas rebozadas con allioli de manzana 

16,50 € 

Magret d’ànec a l’estil Oriental 
Magret de pato al estilo Oriental 

20 € 

Filet de porc ibèric “Pibil” 
Solomillo de cerdo ibérico “Pibil” 

20,50 € 

“Chuletón” de Rubia Gallega sense os (500 gr) 
  Chuletón de Rubia Gallega sin hueso (500 gr) 
 

42 € 

 

Pa 

Pan 

2,90 € 

 
 Si ho desitja, l’ajudarem a escollir el seu propi menú degustació per Compartir 

Pa amb tomàquet 

Pan con tomate 

3,65 € 

 
       Si lo desea, le ayudaremos a escoger su propio menú degustación para Compartir 

 

Pa Triticum | Pan Triticum 

 

  

               Preus amb IVA inclòs | Precios con IVA incluido 
 



VINS DOLÇOS  VINOS DULCES 
 

Masia Pairal Can Carreras Moscat (50 cl)                             
D.O. Empordà / Moscatell                                                                   
 
 

 3,50 €/copa 
    20 € 

Sinols Garnatxa, Empordàlia (50 cl)                      
 D.O. Empordà / Garnatxa Roja 
 
 

      3 €/copa 
    16 € 

Garnatxa Solera, Mas Llunes (50 cl)                      
D.O. Empordà / Garnatxa Roja 
 
 

6,50 €/copa 
   38 € 

Vi de Glass, Gramona (37,5 cl)                     
D.O. Penedès / Riesliing 
 
 

      8 €/copa 
    32 € 

Px de añada, Alvear (37,5 cl)                      
D.O.Montilla Moriles / Pedro Ximenez 
 
 

      5 €/copa 
    20 € 

Cream, Bodegas Juan Piñero (50 cl)                      
D.O. Jerez y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Palomino Fino, 
Pedro Ximénez 
 
 

6,25 €/copa 
   37 € 

Château les Justices, Gonet Medeville (37,5 cl)   
A.O.C. Satuternes / Sauvignon blanc, Sémillon, Muscadet 
 
 

9,50 €/copa 
    38 € 

Auslese cuvee, Kracher (37,5 cl) 
Burgeland / Welschrisling, Chardonnay 
 
 

5,25 €/copa 
    21 € 

Poire Ganit, Eric Bordelet (75 cl) 
Normandie, 20 varietats diferents de pera 
 
 

    35 € 

      

     POSTRES  
 
 
Escuma de crema catalana amb maduixes 
Espuma de crema catalana con fresas 
 
 

 
 
   6,90 € 

“Omelette surprise” de coco, pinya i mango 
“Omelette surprise” de coco, piña y mango 
 
 

   8,25 € 

Crocanti de fruita de la passió 
Crocanti de fruta de la pasión 
 
 

       7 € 

El nostre pastís de formatge amb sorbet de gerds     
Nuestra tarta de queso con sorbete de frambuesas 
 
 

   6,95 € 

La nostre Selva Negra 
Nuestra Selva Negra 
 
 

    7,95 € 

Bombons líquids de xocolata amb sorbet de grosella negra 

Bombones líquidos de chocolate con sorbete de  grosella negra 

 
 

   7,95 € 

Coulant d’avellanes amb sorbet d’albercoc 
Coulant de avellanas con sorbete de albaricoque 
 
 

       8 € 

 
                                            Preus amb IVA inclòs | Precios con IVA incluido 

 

 


