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Pa i servei                1,90€ 
Per picar 
 

Patata brava de l’Èric 1,60€ unitat 

Croqueta de pollastre 2,20€ unitat 
Anxova papallona “00” cantàbric 6,00€ unitat 
Bunyols de bacallà 2,00€ unitat 
Ostra especial utah beach n. 2 (Normandia) 4,50€ unitat	
Formatge tou til.lers arrebossat 2,00€ unitat 
Llonganissa de Vic “casa Riera Ordeix” 9,00€ ració – 6€ 1/2 ració 
Pernil ibèric d’aglà (espatlla) 16,00€ ració - 9€ 1/2 ració 
Bao de papada de porc 6,00€ unitat 
Cecina de vaca 15,00€ ració - 8€ 1/2 ració 

  
 
 

Per continuar 
Coca de full amb mantega trufada i carxofes 10,00€ 
Calçots en tempura 8,00€ 
Amanida de patata i pastanaga amb arengada fumada 8,00€ 
Fondue de gera (molí de ger)	 12,00€ 
Ous amb tòfona S/M (segons mercat) 
Truita oberta amb tòfona S/M (segons mercat) 
Truita de verdures 6,00€ 
Caneló de pularda trufat 9,50€ 
Col i flor rostida amb salsa de formatge blau 7.50€ 
Burrata AMB carbassa escalivada 10,50€ 
Albergínia escalivada amb mel i salsa teriyaki 7,00€ 
Amanida d’hivern 7,50€ 
Truita asalmonada marinada 11,00€ 
Pop a la brasa  16,50€ 
Musclos a la graella amb oli d’alfàbrega  8,50€ 
Tàrtar de tonyina amb alvocat 17,00€ 
Vieires a la brasa amb cremós de patata i cansalada 17,00€ 
Costella de porc amb mel i soja 22,00€ 
Espatlles de conill escabetxades 8,00€ 
Mitjana de vaca madurada 72,00€/kg 
Steak tàrtar de vaca  15,00€ 

 
Menú Coses super bones (de dimarts a dissabte) 

 

sis de les millors propostes del devici i dues postres.  
Plats per compartir entre dues persones 
 

42,00€/persona 
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FORMATGES artesans 

Plat de 3 formatges 15,00€ 
Taula de 5 formatges 21,00€ 
Taula de 7 formatges 27,00€ 

 
COSES DOLCES 

torrija 6,50€ 
cítrics 6,o0€ 
Tòfona de xocolata 4,50€ unitat 
Mousse de recuit d’ovella i tòfona S/M (segons mercat) 
Pastís de formatge blau i bauma a la brasa  12,00€ ½ - 6€ ¼  
Xocovici 6,50€ 
Xuixo de crema a la brasa 6,50€ 
  

 

 
 
 
 
 
Els nostres productors i proveïdors 
 

El peix fresc Toni moral “la 
peixateria”  

Les verdures mas esclopeter 
El bacallà 
La tonyina 

Ràfols 
balfegó 

Els peixos fumats carpier 
Els ous ecològics ROCA NEGRA 
La sobrassada Els casals 
La llonganissa  Casa Riera ordeix 
El porc ibèric  Casalba 

EL PORC DUROC COLOM VILA 
L’ÀNEC collverd 
Carn i FORMATGES  La selecta 
ELS gelats angelo 
ELS Pans Mas corcó  
Vi de la casa 
Vi de pagès 
L’oli 

Pujol cargol  
Mas ponsjoan 
Oli d’0liva ove 
del tros 

 


