
CARTA DE PRIMAVERA 
 

Entrant / Entrante 

Crema de col-i-flor amb torrada de formatge blau i nous /  

Crema de coliflor tostada con queso azul y nueces 

Carpaccio de vedella amb foie i llesques de parmesà /  

Carpaccio de ternera con foie y lascas de parmesano 

Amanida de brots tendres amb bolets i llagostins amb panko / 

Ensalada de brotes tiernos con setas y langostinos con panko 

Llunes de formatge amb pesto “rosso” i pols d’avellana / 

Lunas de queso con pesto “rosso” y polvo de avellana 

Ous al plat amb pernil ibèric, “morcilla de Burgos” i patata palla / 

Huevos al plato con jamón ibérico, morcilla de Burgos y patata paja 

Torrada amb salmó, bacallà fumat i maionesa de remolatxa / 

Tostada de salmón, bacalao ahumado y mayonesa de remolacha 

 

Plat Principal / Plato Principal 

Entrecot de vedella amb salsa i guarnició “Entrecôte” / 

Entrecot de vaca con salsa y guarnición “Entrecôte” 

Filet de vedella amb saltat de carbassa i vi dolç /  (Suplement de 2€) 

Solomillo de ternera con calabaza salteada y vino dulce  (Suplemento de 2€) 

Secret ibèric amb poma i salsa de farigola / 

Secreto ibérico con manzana y salsa de tomillo 

Llom de tonyina “teriyaki”, alvocat i pinya al forn amb rom / 

Lomo de atún “teriyaki”, aguacate y piña asada con ron 

Turbot amb verduretes al vapor i amaniment de mel i mostassa / (Suplement de 2€) 

Rodaballo con verduritas al vapor i alinio de miel y mostaza (Suplemento de 2€) 

Canelons de confit d’ànec, foie i formatge cruixent / 

Canelones de confit de pato, foie y queso crujiente 

 



 

Plat vegà / Plato vegetariano 

Rissoto  amb espinacs i xampinyons / 

Rissoto  con espinacas y champiñones 

 

Postre / Postre 

Gotet de fruita amb fruits vermells / 

Vasito de fruta con frutos rojos 

Pastís de formatge amb oreos / 

Tarta de queso con oreos 

Xarrup de mandarina amb gerds cruixents /  

Sorbete de mandarina con frambuesas crujientes 

Pa de pessic amb gelat de vainilla, maduixa i salsa de xocolata / 

Bizcocho con helado de vainilla, fresa y salsa de chocolate 

 

 

                                                                        

 


