
€/Un 250 gr.
€/Kg  
€/Un

250 gr.

• Amanida d'escarola i formatges 4,80 • Arròs amb verdures 22,00 5,50

• Amanida d'espinacs, codony i fruits secs 4,80 • Arròs, pastanaga, api, panses, olives... 22,00 5,50

• Amanida verda 4,50 • Arròs, bacó, pebrot verd i alls tendres 22,00 5,50

€/Kg 250 gr. • Arròs amb llagostins 4,80

• Mongetes amb pernil i pèsols 22,00 5,50
€/Kg  
€/Un

250 gr.

• Brasejada de verdures 25,00 6,25 • Canelons de carn (3 unit) 6,50

• Verdures de temporada saltades 22,00 5,50 • Panserotti al pesto de tomàquet 28,00 7,00

• Verdures, xampinyons, espàrrecs i tomàquet cirera 22,00 5,50 • Macarrons amb carn i tomàquet 19,00 4,75

• Amanida de verdura i tonyina 22,00 5,50 • Fideuà 23,00 5,75

• Pasta, espàrrec verd i pernil 23,00 5,75

• Pasta Orecchiette amb verdures i gambes23,00 5,75

€/Kg 250 gr. • Pasta al pesto amb tomàquet, meló  i formatge23,00 5,75

• Llenties, arròs, formatge, tomàquet 22,00 5,50 €/Kg 300 gr.

• Cuscús tabulé amb verdures 22,00 5,50 • Vichissoise 17,00 5,10

• Blat, parmesà, bolets i albergínia 22,00 5,50 • Gaspatxo 17,00 5,10

• Quinoa, espàrrecs, carbassó, pèsols, espinacs ... 27,00 6,75



€/Kg  
€/Un

300 gr.
€/Kg  
€/Un

250 gr.

• Pastís de lluç, llagostins i tòfona 5,90 • Bacallà 48,00 12,00

• Truita de patata i ceba 18,00 5,40 • Salmó rostit amb verdures 40,00 10,00

• Truita de carabassó 22,00 6,60 ••• Calamars saltejats amb bolets i gambes 36,00 9,00

• Truita d'albergínia 22,00 6,60 ••• Rap amb brasejada

• Salmó marinat 53,00 13,25

€/Un

• Croquetes de pollastre 0,80
€/Kg  
€/Un

250 gr.

• Croquetes de pernil 0,80 • Cuixes de pollastre arrebossades 27,00 6,75

• Croquetes de bacallà 0,80 • Hamburguesa de vedella amb 
moniato i formatge

6,80

• Talls rodó farcit de préssec i ceba 36,00 9,00

• Llom farcit de poma, prunes i pinyons 30,00 7,50

• Gall d'indi farcit de pernil dolç i 
formatge

30,00 7,50

€/Kg 250 gr. • Pollastre al curry 24,00 6,00

• Amanida de fruita 18,00 4,50 ••• Pollastre al forn sencer amb patates 
brasejades

14,00

••• Estofat de vedella amb bolets 30,00 7,50

••• Només dissabte i diumenge
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