
 
 
 

 
 
 

Entrants  |   Entrantes  
 

Anxoves salades amb pa amb tomàquet    9,00 € 
Anchoas saladas con pan con tomate 

 
Foie gras d’ànec el·laborat al Restaurant   17,00 € 

Foie gras de pato elaborado en el Restaurante 
 

Salmó marinat al restaurant amb anet i cítrics acompanyat de formatge fresc de Mas Borni    14,00 € 
Salmón marinado en el restaurante con eneldo y cítricos acompañado de queso fresco de Mas Borni 

 
Amanida de verat fumat al moment i tomàquet Raf   12,00 € 

Ensalada de caballa ahumada al momento i tomate Raf 
 

Pernil ibèric amb pa amb tomàquet    20,00 € 
Jamón ibérico con pan con tomate 

 
Ofegada de pèsols del Maresme amb tripa de bacallà i botifarra negra  20,00 € 

Guisantes del Maresme ahogados con tripa de bacalao y butifarra negra 
  

Escarxofes saltejades amb pernil ibèric   13,00 € 
Alcachofas salteadas con jamón ibñerico 

 
Múrgules a la crema amb foie gras d’ànec   23,00 € 

Colmenillas a la crema con foie gras de pato 
 

Canelons de pasta de crep amb pollastre de pagès  14,00 € 
Canelones de pasta de crep con pollo de corral 

 
 
 

Segons de peix  |   Segundos de pescado  
 

Corball amb verdures de temporada, salsa safrà i cítrics   18,00 € 
Corvina con verduras de temporada, salsa azafrán y cítricos 

 
Bacallà confitat amb les seves cocotxes en tempura i porrussalda   19,00 € 

Bacalao confitado con sus cocochas en tempura y crema de puerros 
 

Vieires amb cremós de pèsols, cansalada ibèrica, suc de rostit i verdures de primavera  22,00 € 
Vieiras con cremoso de guisantes, panceta ibérica, jugo de asado y verduras de primavera 

 
 
 

 
 
 



 
Segons de vianda  |   Segundos de carne  

 
Conill a l’agredolç amb panses, pinyons i poma al forn   15,00 € 

(Especialitat de la casa basada en una recepta medieval) 
Conejo al agridulce con pasas, piñones y manzana al horno 

(Especialidad de la casa basada en un receta medieval) 
 

Xai cuit a baixa temperatura i parmentier de romaní   18,50 € 
Cordero cocinado a bajo temperatura y parmentier de romero 

 
Filet de vedella amb escalunyes i salsa de Garnatxa de l’Empordà    24,50 € 

Solomillo de ternera con chalotas y salsa de Garnacha de l’Empordà 
 

Filet Chateaubriend amb salsa de ceps (min. 2 persones)   26,00 € /pers. 
Solomillo Chateaubriend con salsa de boletus (min. 2 personas) 

 
Entrecot de vedella de Girona (400-500 gr)   23,00 € 

Entrecot de ternera de Girona (400-500 g) 
 

Peu de porc farcit de ceps i foie amb salsa de Pedro Ximenez  19,00 € 
Pie de cerdo relleno de setas y foie con salsa de Pedro Ximenez 

 
Cua de Bou al vi negre del Priorat al seu punt de Ratafia Russet   18,50 € 

Rabo de Buey al vino tinto del Priorat con su punto de Ratafia Russet 
 

Magret d’ànec amb salsa de cireres i reducció de vinagre de Jerez  16,00 € 
Magret de pato con salsa de cerezas y reducción de vinagre de Jerez 

 
Colomí rostit amb prunes i flambejat al brandy vell    25,00 € 

Pichon asado con ciruelas y flambeado al brandy viejo 
 

jk 
+ Suggeriment de postres: Tatin de poma Reineta amb gelat de canyella (20 minuts de cocció)  8,00 € 

+ Sugerencia de postre: Tatin de manzana Reina con helado de canela (20 minutos de cocción) 
 

Es cobra servei de pa d’artesà, aigua sense gas i aperitius salats i dolços  2,50€ / persona 
Se cobra servicio de pan de artesano, agua sin gas y aperitivos salados y dulces  2,50€ / persona 

 
Agrairíem que avisin al nostre personal de sala si pateix al·lèrgies i/o intol·leràncies a algun aliment. 
Agradeceríamos que avisaran a nuestro equipo de sala si padece alergia y/o intolerancia a algun alimento. 

jk 
 
El chef té cura de que tots els productes siguin de primera qualitat. Tots els plats i postres que servim 

són el·laborats a la nostra cuina. Cuinem i acabem els plats amb oli d’oliva extra verge OrVerd.  
El chef cuida que todos los productos sean de primera calidad. Todos los platos y postres que servimos son 
elaborados en nuestra cocina. Cocinamos y acabamos los platos con aceite de oliva extra virgen OrVerd. 

 
 

10% IVA inclòs | 10% IVA incluído 
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