
 
 
 

 
Cuina de la Terra | Cocina de la Tierra     33,00 €  

 
Aperitius | Aperitivos 

jk 
Les nostres terrines: tast de patés el·laborats a la casa amb torrades 
Nuestras terrinas: degustación de patés elaborados en la casa con tostadas 

jk 
Carxofes saltejades amb alls tendres i Palo Cortado 

Alcachofas salteadas con ajos tiernes y Palo Cortado 
jk 

Llom baix de vedella (200 gr) amb la seva salsa i parmentier de patata 
Lomo bajo de ternera (200 gr) con su salsa y parmentier de patata 

O 
Confit d’ànec amb peres i salsa de taronja 
Confit de pato con peras y salsa de naranja 

jk 
Copa de Ratafia (crema de Ratafia, cafè i gelat de vainilla) 
Copa de Ratafia (crema de Ratafia, café y helado de vainilla)   

O 
Pastís de formatge amb coulise de gerds 

Pastel de queso con coulise de frambuesa 
 

Aigua sense gas, pa d’artesà i aperitius salats i dolços inclosos 
Agua sin gas, pan de artesano y aperitivos salados y dulces incluidos 

 
 
 

 
 

Cuina del Mar | Cocina del Mar      37,00 €   
 

Aperitius | Aperitivos 
jk 

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

jk 
Amanida de verat fumat al moment i tomàquet Raf 
Ensalada de caballa ahumada al momento i tomate Raf 

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

O 
Bacallà confitat amb les seves cocotxes en tempura i porrussalda 

Bacalao confitado con sus cocochas en tempura y crema de puerros 
jk 

“Ille Flotant” amb crema Anglesa 
“Ille Flotant” con crema Inglesa 

O 
Sorbet de la casa 
Sorbete de la casa 

 
Aigua sense gas, pa d’artesà i aperitius salats i dolços inclosos 

Agua sin gas, pan de artesano y aperitivos salados y dulces incluídos 
 
 
 

 



 
 
 

Degustació de temporada | Degustación de temporada      55,00 €     
 

Es serveix a Taula Completa fins les 15h i les 22h – Se sirve a Mesa Completa hasta las 15h y las 22h 
 

Aperitius de la casa 
Aperitivos de la casa 

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

jk 
Foie gras d’ànec el·laborat al Restaurant 

Foie gras de pato elaborado en el Restaurante 
jk 

Carxofes de mercat saltejades amb pernil ibèric 
Alcachofas de mercado salteadas con jamón ibérico 

jk 
Ofegada de pèsols del Maresme amb tripa de bacallà i botifarra negra 

Guisantes del Maresme ahogados con tripa de bacalao y butifarra negra 
jk 

Vieires amb cremós de pèsols, suc de rostit i verdures de primavera 
Vieiras con cremoso de guisantes, jugo de asado y verduras de primavera 

jk 
Xai cuit a baixa temperatura i parmentier de romaní    

Cordero cocinado a bajo temperatura y parmentier de romero 
jk 

Degustació de formatges artesans  
Degustación de quesos artesanos 

o 
Sorbet de la casa 
Sorbete de la casa 

jk 
Copa de Ratafia (crema de Ratafia, cafè i gelat de vainilla) 
Copa de Ratafia (Crema de Ratafia, café y helado de vainilla) 

 
Aigua sense gas, pa d’artesà i aperitius salats i dolços inclosos 

Agua sin gas, pan de artesano y aperitivos salados y dulces incluídos 
 
 

jri 
 

El Pont Vell us oferim els següents productes per emportar i compartir-los en família. 
 

Foie gras d’ànec el·laborat al restaurant amb la seva melmelada 
*Es ven en pot gran o petit i el preu és segons pes 

10€ / 100 gr. 
 

Patés de la casa 
5€ / 100 gr. 

 
Oli OrVerd 0,5 L. 

10€ / ampolla 
 

jri 
 

 
 

10% IVA INCLÒS | 10% IVA INCLUÍDO 


