
MENU 1

Entrantes  pica- pica

Alcachofitas fritas.

Patatas bravas.

Ensalada de champiñnes macerados, rúcula, endivia y boquerón

Embutidos variados.

Mejillones a la marinera.

Pan tostado con tomate.

2º Platos a elegir

Arroz de montaña con setas.Arroz de montaña con setas.

Paella de fiideos marinera

Merluza a la plancha con nuestra salsa de ajitos y verduritas.

Bacalao con xanfaina.

Roast beef con su salsita.

Postres

Sorbete de mandarina.

Sorbete de limón.

Tarta de queso con arándanos.

Tarta de chocolate “ Sacher”

Vino de la casa Blanco o Tinto, aguas, cafés.

PRECIO IVA INCLUIDO : 32 €

Aperitivos y copas a parte.



MENU 2

Entrantes  pica- pica

Alcachofitas fritas.

Patatas bravas con pulpo.

Ensalada de tomate cherry y mach con buñuelos de bacalao

Embutidos variados con Escalibada.

Calamarcitos fritos.

Pan tostado con tomate.

2º Platos a elegir

Arroz de montaña con setas.Arroz de montaña con setas.

Arroz “pelat” con gambas y almejas.

Bacalao gratinado al aroma de ceps.

Rape con cangrejos de rio.

Roast beef con su salsita.

Pies de cerdo con sepia y langostinos

Fricando con moixernons

Postres

Sopa de frutos rojos con helado .

Tarta de yogurt y limón.

Tarta de chocolate “ Sacher”

Vino de la casa Blanco o Tinto, aguas, cafés.

PRECIO IVA INCLUIDO : 36 €

Aperitivos y copas a parte.



MENU 3

Entrantes  pica- pica

Alcachofitas fritas.

Patatas bravas con pulpo.

Calamarcitos fritos.

Gambas al ajillo.

Mejillones a la marinera.

Plato de jamón y lomo ibérico.

Pan tostado con tomate.

2º Platos a elegir

Arroz de montaña con setas.

Arroz de setas gambas y cigalitas.

Arroz de campo con verduritas y setas

Merluza a la plancha con nuestra salsa de ajitos y verduritas.

Bacalao gratinado al aroma de ceps.

Rape con cangrejos de rio.

Lechal al horno con patatitas.

Postres

Sopa de frutos rojos con helado.

Tarta de yogurt y limón.

Tarta de chocolate “ Sacher”

Helado de turrón con confituras.

Vino de la casa Blanco o Tinto, aguas, cafés.

PRECIO IVA INCLUIDO : 39 €

Aperitivos y copas a parte.



Menu "ESPECIAL FIESTAS"(Solo por encargo)

Entrants

Caldo del "Vell" amb ceps, pelota y queso

Ensalada tibia con setas,aguacate y foir-gras

Embutidos ibréricos con jamón

Ensalada de crudités maceradas ,champiñones y endivias con gambas al vapor

Salmón ahumado "Vell" marinado al eneldo

Foie-gras de oca con sus tostadas

2º Plats a escollir

Costillar de lechal al horno de asar con sus patatitas

Calamares rellenos sin rellenarCalamares rellenos sin rellenar

Estofado de jabalí a la grosella con aroma de tomillo

Pato salvaje rustido con ciruelas

Roast Beef con su salsita

Arroz de bogabante

Postres

Plato de nata del dia, confituras de la casa y chocolate negro

Sopa de frutos rojos con helado

El postre de siempre" sorbete con crema catalana quemada"

Puding casero de manzana con ciruelas y ron

Trufas

Tocinillos de cielo

Vins

Bernat Oller- Merlot  (Pla de Bages)

Bouza do Rey (Rias Baixas)

PRECIO IVA INCLUIDO 49 €

Aperitivos y copas a parte



MENU 1

Entrants

Carxofetes freigides
Patates Braves.
Amanida de xampinyons , endivia i boqueró
Embotits variats.
Musclos a la marinera.
Pa torrat amb tomàquet.

2º Plats a escollir

Arròs de montanya amb boletsArròs de montanya amb bolets
Paella de fideus mariner
Lluç a la planxa amb la nostre salseta d’alls i verduretes.
Bacallà amb xanfaina.
Roast Beef amb la seva salsa.

Postres

Sorbet de mandarina.
Sorbet de llimona.
Pastíss de formatge amb aranyons.
Pastíss de xocolata “Sacher”.

Vi de la casa blanc o negre, aigües i cafès.

PREU I.V.A. INCLÒS: 32€
Aperitius i copes no incloses.



MENU 2

Entrants

Carxofetes freigides
Patates Braves amb pop
Embotits variats amb escalibada
Calamarcets freigits.
Amanida de tomàquet cherry amb mashi bunyols de bacallà
Pa torrat amb tomàquet.

2º Plats a escollir

Arròs de montanya amb bolets
Arròs “pelat” amb gambes i closes.
Bacallà gratinat amb ceps.
Rap amb crancs de riu i bolets
Roast Beef amb la seva salsa.
Peus de porc amb sèpia i llagostins
Fricandó amb moixernons

Postres

Sopa de fruits vermells amb gelat.
Pastíss de iogurt i llimona.
Pastíss de xocolata “Sacher”.

Vi de la casa blanc o negre, aigües i cafès.
PREU I.V.A. INCLÒS: 36 €
Aperitius i copes no incloses.



MENU 3

Entrants

Carxofetes freigides
Empedrat de bacallà
Sipietas amb ceba
Musclos a la marinera.
Plat de pernil i llom ibèric.
Pa torrat amb tomàquet.

2º Plats a escollir

Arròs de montanya amb bolets
Arròs de bolets , gambetes i escamarlanets.
Arròs de camp amb verduretes i bolets
Lluç a la planxa amb la nostre salseta d’alls i verduretes.
Bacallà gratinat amb ceps.
Rap amb crancs de riu.
Fricandó con moixarnons
Xai al forn amb patatetes.

Postres

Sopa de fruits vermells amb gelat.
Pastíss de iogurt i llimona.
Pastíss de xocolata “Sacher”.
Gelat de turró amb confitures.

Vi de la casa blanc o negre, aigües i cafès.
PREU I.V.A. INCLÒS: 39€
Aperitius i copes no incloses.



Menu 4 "ESPECIAL FESTES" (Només per encàrrec )

Entrants

Caldo del "Vell" amb ceps, pilota i formatge

Amanida tibia amb bolets, alvocat

Embotits ibèrics amb pernil

Amanida de crudités macerats, champinyons i endivies amb gambes al vapor

Salmó fumat "Vell" marinat al anetSalmó fumat "Vell" marinat al anet

Foie-gras d'oca amb les seves torradetes

2º Plats a escollir

Costellam de lechal al forn de brases amb patatetes

Calamars farcits sense farcir

Civet de porc senglar a la grosella i a l'aroma de farigola

Anec Salvatge rostit amb prunes

Roast Beef amb la seva salsa

Arròs de Llamàntol

Postres

Plat de nata del dia  amb confitures de la casa i xocolata negre 

Sopa de fruits vermells amb gelat.

El postre de sempre " Xarrup con crema catalana cremada"

Pudding casolà de poma amb prunes i ron

Trufes gelades

Flamets

Vins

Bernat Oller- Merlot  (Pla de Bages)

Bouza do Rey (Rias Baixas)

PREU I.V.A. INCLÒS: 49€

Aperitius i copes no incloses.
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