
Menú A 
 

Per començar torrades amb fuet 

Per picar cada 4 persones: 
(Triar 6 plats per fer el pica-pica i confirmar al fer la reserva) 

Esqueixada 

Amanida verda 

Amanida de salmó, fruits secs i crema de formatge 

Paté de la casa 

Gírgoles 

Remenat d’espàrrecs, gírgoles i alls tendres. 

Croquetes de bolets 

Carxofes a la brasa 

Musclus al vapor o marinera 

Seitons en vinagre 

Brandada de bacallà 

Pernil país 

Tomàquets amb formatge de cabra 

Patates farcides de carn gratinades amb formatge 

 

Per seguir:  Lluç a la Donostiarra 

Per acabar: Medalló de filet a les maduixetes del bosc 

Per rematar postra de la casa 

 

Preu: 30 €, begudes incloses. 

(Vi de la casa, aigua, gasosa i cafès) 



Menú B (pica-pica) 

 

(Un plat de cada per cada 4 persones) 

 

Torrades 

Fuet 

Pernil país 

Formatge 

Paté de la casa 

Amanida de salmó, fruits secs i crema de formatge 

Musclus al vapor o marinera 

Croquetes de bolets 

Remenat de gírgoles, espàrrecs i alls tendres 

Carxofes a la brasa 

Patates farcides de carn amb formatge de cabra 

 

Postre de la casa 

 

Preu: 20€, begudes incloses 

(Vi de la casa, gasosa, aigua i café) 

 



Menú C 
 

Torrades amb fuet 

Per picar cada 4 persones: 
(Triar 4 plats per fer el pica-pica i confirmar al fer la reserva) 

Esqueixada 

Brandada de bacallà 

Paté de la casa 

Amanida Verda 

Remenat d’espàrrecs, gírgoles i alls tendres 

Croquetes de bolets 

Patates farcides de carn gratinades amb formatge de cabra 

Amanida de salmó, fruits secs i crema de formatge 

Pernil país 

Carxofes 

Musclus al vapor o marinera 

Tomàquets amb formatge de cabra 

 

Segón a escollir: 

Entrecot brasa o al gust (alls tendres, crema de bolets, o roquefort) 

Cabrit arrebossat 

Tronc de lluç a la Donostiarra 

Salmó gratinat amb gorgonzola 

Costelles de Xai a la brasa 

Botifarra picantona de Riells a la brasa 
 

Postra de la casa a escollir 

 

Preu: 25€ , begudes incloses 

(Vi de la casa, gasosa, aigua i cafès) 



Menú D 

 

Per picar cada 4 persones: 

 

Torrades amb fuet 

 

4 variants (Escollir 4 plats de pica-pica del menú C) 

 

Segón a escollir: 

 

Albergínia farcida de carn 

Conill a la brasa 

Bistec a la brasa 

Pit de pollastre a la brasa 

Galta a la brasa 

Guatlles a la brasa 

Peus de porc a la brasa 

Llom a la brasa 

Llom arrebossat 

Botifarra picantona de Riells a la brasa 

Callos 

Lluç a la Donostiarra 

 

Un postre de la casa a escollir. 

 

Preu: 20€, begudes incloses. 

(Vi de la casa, aigua, gasosa i cafès) 

Aquests menús són una base, a partir d’aquí es pot 

configurar qualsevol altre menú fet a mida pel gust del client 


