
Pit de pollastre arromescat 
amb ceba caramel·litzada i havarti

Verdures de temporada 
brasejades amb brie i pesto

Carn de porc esmicolada
amb cheddar i cogombre  

Pernil dolç amb formatge 
de cabra i orenga

EL MENUDET 
MENÚ INFANTIL

7,90 €

UN PRIMER A ESCOLLIR ENTRE:

Peça de fruita de temporada o gelat

Aigua 

5,90 €

6,20 €

6,20 €

7,20 €

TAST MEDITERRANI 
PER COMPARTIR

AL NATURAL

5,00 €
 

5,00 €
 

5,50 €
 

5,50 € 
 

3,10 €

Bagel de gall dindi 
amb enciam, tomàquet, 
mostassa i maionesa

Rústic de pernil salat 
amb tomàquet i oli d’oliva

Bagel de salmó fumat 
amb formatge i espinacs frescs

Rústic de formatge curat, 
tomàquet sec, ruca i olivada 

Ratolí de pernil dolç 
i formatge (infantil)

ENTREPANS 
FETS AMB EL COR
PLANXATS I CALENTONS

5,60 €

5,60 € 

5,80 € 
 

5,80 € 

AMANIDES 
ECOLÒGIQUES
FETES AMB VERDURES 
DE PROXIMITAT

Plat de macarrons amb una 
salsa casolana

Hamburguesa de vedella amb formatge

Pollastre de proximitat rostit amb herbes 
mediterrànies i guarnició de patates 

forneres, cebeta i farigola 
(suplement de 2,00 €)

o

o

2,90 €

2,90 €

3,90 € 

4,90 €

Tzatziki (crema grega a base de 
iogurt i cogombre) amb crudités 
de temporada

Delícies de pit de pollastre de 
proximitat arrebossades al forn 

Taula de formatges catalans 
(ovella,cabra i vaca) amb fruits 
secs i mermelada

Amanida fresca de tomàquet 
ecològic, meló i mozzarella 
amb pesto

4,95 €

6,40 €

7,20 €

8,20 €

Pa rústic amb tomàquet 

Olives mediterrànies 
(arbequines)

Patates braves 

Trio d’hummus 
amb xips de verdures
hummus normal / olivada/ remolatxa

Amanida fresca de 
l’hort amb remolatxa

Amanida mediterrània 
amb tonyina

Empedrat casolà 
de mongetes amb 
bacallà 

Amanida de quinoa 
amb proteïna vegetal, 
mozzarella i nous

P R O X I M IT
A

T

PR
ODUCTES DE

S E N S E  G L U T E N

TO
TS

 EL
S ENTREPAN

S

VegàSense Gluten Vegetarià

*Tots els preus tenen l'IVA inclòs.



La Dama
Hamburguesa de vedella amb cansalada curada, ceba de Figueres, havarti i 
salsa tàrtara acompanyada de patates fregides o verdures de temporada

La de Cabra
Hamburguesa de vedella amb pernil salat, formatge de cabra caramel·litzat i 
mel i mostassa acompanyada de patates fregides o verdures de temporada

La Vegana
Hamburguesa de proteïna vegetal amb albergínia fumada, espinacs i romesco 
acompanyada de patates fregides o verdures de temporada

La Menuda (infantil)
Hamburguesa de vedella amb formatge acompanyada de patates fregides o 
verdures de temporada

9,90 €

9,90 €

10,60 €

5,50 €

Posa-li una salsa 
casolana

PAS 
2

Escull la teva 
pasta

PAS 
1

8,40 €

PAS 
3

Olives negres + 
tàperes + anxoves

Espinacs frescs

Daus de 
tomàquet fresc

Juliana de verduretes 
de temporada

Xampinyons

Espàrrecs

Salsitxa del Pallars

Bacó

Pollastre

1,50 € cadascun

Afegeix els teus 
ingredients preferits 

Patates forneres amb cebeta i farigola 

Xampinyons frescs 

Arròs saltejat amb alls i llorer 

Brasejat de verdures de temporada 

Buquet d’amanida fresca 

Puré de fesols 

Amanida de llenties amb verduretes 
de temporada

INCLOU 2 ACOMPANYAMENTS 
A ESCOLLIR ENTRE:

DE PROXIMITAT I ORIGEN CERTIFICAT
HAMBURGUESES

Pollastre rostit amb herbes mediterrànies

Broqueta de 3 botifarres del Pallars 
(de pagès, blanca i negra)

Falàfel de cigró i coriandre amb salsa de 
iogurt ecològic

Tira de vedella adobada amb mel i mostassa

Costelles cuites a baixa temperatura amb 
salsa barbacoa

Llom de salmó al forn

10,20 €

10,20 €

10,20 €

11,90 €

12,90 €

13,90 €

PRINCIPALS

CUINA DE MERCAT

RECEPTES DE PASTA KM.0
CUINADES AL MOMENT

 D

E  P R O X I M

IT
A

T 1
00

% DE VEDELLA

      I C ER TIFIC

A
TS

 

PR
O

DU

CTES D’ORIGEN

S E N S E  G L U TE N

   
   

TA
MBÉ OPCIÓ

Bolonyesa
tomàquet amb carn 
de vedella  

Carbonara
nata, bacó i formatge

Pesto
alfàbrega, pinyons 
i oli d'oliva

Salsa de soja

DESCOBREIX 
LA NOSTRA OFERTA DE
POSTRES CASOLANS 
EN EL MATEIX RESTAURANT

Macarrons

Fusilli de llenties 

Espaguetis 
integrals 

Tortellini fresc verd
de ricota
(suplement de 1,90 €)

NOMÉS CAPS 
DE SETMANA 

I FESTIUS


