ELS NOSTRES SEGONS...
NUESTROS SEGUNDOS...

ELS NOSTRES PRIMERS...
NUESTROS PRIMEROS...
Patates Braves Edelweiss
Patatas Bravas Edelweiss
Assortit de les nostres croquetes
Surtido de nuestras croquetas
Amanida amb contrastos, fruita, fruits
Secs, vinagreta i formatge de cabra
Ensalada de contrastes, fruta, frutos
Secos, vinagreta y queso de cabra.
Foie micuit amb poma caramel·litzada
i torradetes
Foie micuit con manzana caramelizada
y tostaditas

9,00€

10,50€

13,75€

Melós de porc ibèric amb mel i mostassa,
amb mongeta verda i poma
Meloso de cerdo ibérico con miel y mostaza,
con judía verde y manzana
Vedella cuita a baixa temperatura al forn
amb verduretes
Ternera cocinada a baja temperatura al horno
con verduritas

21,50€

26,50€

Steak Tàrtar de bou amb torradetes
Steak Tartare de buey con tostaditas

28,50€

Wellington de pollastre de corral
Wellington de pollo de corral

19,50€

17,00€

Sopa de meló a la menta amb gelat
Sopa de melón a la menta con helado

11,50€

Bacallà al pil-pil amb fons de patata
Bacalao al pil-pil con fondo de patata

22,50€

Tartar de tonyina Blue finn
Tartar de atún Blue fin

19,75€

Pasta de full reomplert de salmó i vieras
Hojaldre de vieras y salmón

20,75€

Pop rostit amb patata violeta
Pulpo asado con patata violeta

23,50€

Tataki de tonyina, sèsam i alga nori
Tataki de atún, sésamo y alga nori

25,50€

Caneló d´alberginia reomplert amb hummus
acompanyat de brots vegetals
Canelón de berenjena relleno de hummus
Condimentado con brotes vegetales
La nostre lasanya vegetal
Nuestra lasaña vegetal
Caneló de peix i marisc amb la seva
beichamel
Canelón pescado i marisco con su beichamel

13,50€

16,50€

14,75€

Rissotto de ceps i gambes
Rissotto de setas y gambas

16,50€

Carpacció d´orella de porc de Can Ganvires
Carpacció de oreja de cerdo de Les Ganvires

16,25€

Tartar de llamàntol i vieires
Tartar de bogavante y vieiras

19,75€

Els nostres calamars en tinta
Nuestros calamares en su tinta

18,75€

IVA inclòs // IVA incluido

Guatlla deshosada reomplerta de foie
i poma amb fruits vermells
Codorniz deshuesada rellena de foie
Y manzana con frutos rojos
Filet de ratja en escabetx amb suc de lima i
pebre exòtic
Filete de raya en escabeche con zumo de lima
y pimienta exòtica

23,75€

25,50€

Magret d´anec amb fruites del bosc
Magret de pato con frutos del bosque

21,70€

Peus de porc sense feina amb poma i butifarro
Pies de cerdo deshuesados con manzana
y morcilla

19,50€

Xai lletó cuit a baixa temperatura fet de l´avia
Cordero lechal al horno hecho de la abuela

27,70€

IVA inclòs // IVA incluido

