Entrants
Embolcall de mil fulls amb formatge de cabra i sorbet de mandarina 11,50
Amanida de l'Òpera

8,00

Amanida amb meló, espàrrecs blancs i pernil

9,80

Amanida tèbia de formatge de Brie amb bacon

11,00

Canalons de pagès

7,10

Saltejat de pasta fresca amb ceps i olivada

9,60

Cruixent de mongeta, pastanaga, porro i gambes

10,00

Trinxat de la Cerdanya

8,50

Cremós de patata amb tòfona

9,80

Sopa de rossinyols i verdures

8,50

Els arrossos
Paella mixta (mínim 2 persones, preu per persona)

12,50

Arròs negre (mínim 2 persones, preu per persona)

10,50

Risotto de musclos i ceps

11,50

Risotto de gambes

11,50

Les cassoles
Cassoleta de rap i marisc

15,00

Cassoleta lluç a la marinera amb cloïsses

11,50

Sarsuela

19,00

Cassoleta de musclos i gambes a la marinera

12,60

Cassoleta occitana

9,60

Les carns
Filet de vedella amb foie i salsa d'Oporto

19,00

Ànec del Penedès amb prunes i pinyons i pera al vi

9,00

Pollastre al cava i espàrrecs verds

8,50

Entrecot al gust (pebre verd, roquefort, whisky)

18,50

Medallons de filet de porc flamejats amb all i julivert

10,50

Escalopins a la crema de ceps

15,50

Els peixos
Rap confitat amb oli de ceba

16,00

Bacallà a la mousselina d'all i espinacs a la catalana

15,50

Salmó amb salsa d'avellanes i bolets

10,00

Sípia ofegada a l'estil mariner

10,00

Les cassoles
Cassoleta de rap i marisc

15,00

Cassoleta lluç a la marinera amb cloïsses

11,50

Sarsuela

19,00

Cassoleta de musclos i gambes a la marinera

12,60

Cassoleta occitana

9,60

Les postres
Creps de nata i xocolata

4,00

Brownie de xocolata amb gelat de vainilla

5,30

Pastís de formatge amb coulis de maduixa

5,30

Trufes de xocolata negra

5,50

Valencià (suc de taronja, gelat de vainilla)

5,50

Sorbets de mandarina, poma verda, llimona o gerds

5,50

Coulant de xocolata

5,00

Fruita del temps

2,50

Nyoca i moscatell

4,00

