
EL MENÚ DEL DIA 

17€ (només migdies laborables)  

(16€ hostes de l’hotel, tots els migdies i vespres) 

IVA inclòs, beguda no inclosa 
IVA incluido, bebida no incluida 

També tenim servei de carta 
 

 

 

 

  

Vi a copes: 

Copa de  rosat Lledoner DO Empordà  2,80€ 

Copa de blanc Collbaix  DO Pla de Bages  2,80€ 

Copa de negre Montrodó Catalunya  2,80 € 

Copa de cava de la casa Brut Nature 2,80€ 
 

ENTRANTS / ENTRANTES 
 Sopa de rap i gambetes  

Sopa de rape y gambas 

 Crema d’espinacs amb foie i ceba 
Crema de espinacas con foie y cebolla 

Amanida verda amb mandarina, raïm i formatge de cabra 
Ensalada verde con mandarina, uva y queso de cabra 

 Amanida de xicoies locals, ceba, tomàquet i bacallà esqueixat 
Ensalada con diente de león local, cebolla, tomate y bacalao 

 Canalons casolans de calamars 
Canelones caserosde calamares, 

Torrades amb tomàquet i anxoves 
Tostadas con tomate y anchoas  

 Sopa de pastor amb verduretes i pilotilles 
Sopa de pastor con verduras y albóndigas 

Espaguetis a la crema de ceps 
Espaguetis a la crema de setas 

Guisadet de “callos” amb cigrons  
Callos guisados con garbanzos 

 

 

 
 

SEGON PLAT / SEGUNDO PLATO 

Lluç al  forn amb patata, ceba i gambetes  
Merluza al horno con patata, cebolla y gambitas  

Xurrasco de vedella a la brasa de carbó d’alzina     
Churrasco de ternera a la brasa de carbón de encina 

Galtes de porc al forn a la antiga  
Caretas de cerdo al horno a la antigua 

Paella d´arròs bomba amb escamarlans  
Paella de arroz bomba con cigalas 

Hamburguesa 100% de bou a la brasa d’alzina  
Hamburguesa 100% de buey a la brasa de encina 

Llonganisseta a la brasa d’alzina amb patata al caliu  
Butifarra a la brasa de carbón de encina con patata asada 

Truita de riu al vapor amb verduretes  
Trucha al vapor con verduritas 

Pollastre al forn amb cebetes   
Pollo al horno con cebollitas  

Truita de patata i ceba      
Tortilla de patata y cebolla                                                                          

 
 

LES POSTRES / LOS POSTRES 

 Bunyols amb crema catalana casolans 
Buñuelos y crema catalana caseros 

Sorbet de mandarina amb maduixots 
Sorbete de mandarina con fresones y mango 

 Púding d’ametlla casolà amb gelat de cafè  
Púding de almendra casero con helado de café  

Gelat de plàtan amb xocolata calenta i nata 
Helado de plátano con chocolate caliente y nata 

Iogurt de Ribes amb sucre o mel del de la zona 
Yogur de Ribes con azúcar o miel de la zona 

 Pinya natural 
Piña natural 

 

Les xicoies neixen sota 
la neu i es cullen a la 
primavera 

MOSTRA / MUESTRa 


