
                                                                                                                               

ENTRANTS FREDS 

Amanida de llagostins i favetes amb  panses, pinyons  

i vinagreta de soja 13’50.- 

 

Amanida de canònges amb mango, melmelada de maduixa,  

fruits secs i parmesà  12’00.- 

  

Carpaccio de Bacallà amb geleé de tomàquet i  

oli d’oliva negra 15’00.- 

 

Carpaccio de tonyina amb rúcula i soja 12’00.-  

 

Carpaccio de gamba amb daus de tomàquet, pinyons  

i alfàbrega 14’00.- 

 

Anxoves de Santoña amb oli verge d’oliva 17’00.- 

 

Favetes amanides a la menta amb pernil 11’00.- 

 

Pernil Jabugo 19’50.-  

 

 

 

 

DISPOSSEM DE FULL EXPLICATIU AMB ELS PRODUCTES AL.LERGÒGENS DELS NOSTRES PLATS 

 

 

 

I.V.A inclòs 



ENTRANTS CALENTS 

Entreteniments de la casa 16’00.- 

Arrossejat d’escamarlans 22’00.- 

Paella de Peix i Marisc 16’00.- 

Paella de Llamàntol  20’00.- 

Fideuà 12’00.- 

Cuetes de Llagostins amb compota de tomàquet 

 i oli de festuc 16’00.- 

Favetes amb gambes i rossinyols 16’00.- 

Mongetes del ganxet saltejades amb carn de Botifarra  

i rossinyols 12’00.- 

Xipirons amb ceba i tomàquet 28’00.- 

Xipirons fregits 28’00.- 

Saltejat de calamars i espàrrecs amb tomàquet, oli d’alfàbrega 

I olivada negra 12’00.- 

 

Verdures de temporada a la brasa amb romesco casolà  13’00.- 

                    Pop amb crema  de patata i oli de guindilla  16’00.- 
 

I ALTRES PLATS... 

Macarrons gratinats 10’00.-  Canelons de l’àvia 12’00.- 

 Croquetes de pernil o de verdures 10’00.- Botifarra a la brasa 12’00.-  

Calamars a la romana. 14’00.- Canelons de verdures 12’00.- 

I.V.A inclòs 



 

 

PEIXOS 

Tonyina vermella Saltejada amb Verdures i Soja  19’50.- 

Suprema de lluç amb salsa de porros  20’00.- 

Suprema de llobarro al Fonoll  26’00.- 

Cloïsses a la marinera  20’50.- 

Suquet de rap a l’estil Roca  24’00.- 

Escamarlans a la planxa  29’00.- 

Llenguado Barreti (fruits secs i taronja)  25’00.- 

CARNS 

Filet de vedella a l’estil d’en Roca(mín 2 pers/Preu 1 racció)24’00.- 

Filet de vedella amb foie fresc i salsa d’oporto  27’00.- 

Filet de vedella amb salsa de tòfones 25’00.- 

Espatlla de cabrit rostida al forn  22’00.- 

Costelles i mitjanes de xai a la Brasa  16’00.- 

Magret d’ànec amb salsa de maduixes 14’00.- 

 

 

 

 

 

 

I.V.A inclòs 

 



MENÚ GASTRONÒMIC 
(TAULA SENCERA) 

 
Amanida de canonges amb formatge de cabra Sarró de Montbrú*, melmelada  

casolana de carbassa i taronja, pipes de carbassa i cruixent de pernil. 

------------------------------------------------------------- 

Pasta fresca amb salsa de foie, tòfona i núvol de parmesà 

--------------------------------------------------------------- 

Medallons de rap amb trompetes i escamarlà 

--------------------------------------------------------------- 

Filet de vedella a l’estil Roca 

--------------------------------------------------------------- 

Fondant de xocolata amb  crumble d’ametlla, macaron de 

 caramel i gelat de cafè blanc d’Etiòpia 

--------------------------------------------------------------- 

Aigua mineral 

 

PREU: 40 € (IVA INCLÒS)  

*millor formatge de cabra del món en els World Cheese Awards 2019 

 

PLATS RECOMANATS 

Falses trufes de foie amb trompetes de la mort i confitura de ceba 15’00.- 

Carpaccio de peus de porc gratinat amb parmesà, poma confitada i pinyons 12’00.- 

Caneló de pasta fresca farcit de llamàntol amb beixamel de gamba  20’00.-  

Parmentier de patata amb xips de carxofa i oli de pernil  14’00.- 

Calçots nets arrebossats amb romesco casolà  14’00.- 

Croquetes casolanes de ceps  15’00.- 

I.V.A inclòs 


