ENTRANTS
Gnocchis de mató amb alls tendres i tomàquet cassé 14.00€
Salmó fumat a casa amb mató i melmelada de tomàquet
12.50€
Vichisoise fresca amb pernil d’ànec 8.50€
Gaspatxo andalús amb entrebancs 7.00€
Terrina de fetge gras d’ànec amb fruits vermells 17.00€
Carpaccio de vedella amb de Serrat de Meranges 10.20
Carpaccio d’ànec amb pinyons i vinagreta 13.50€
Pernil ibèric amb pa de coca amb tomàquet 18.50€
Amanida de tomàquet Cor de bou amb anxoves, ceba
tendra i oli extra verge 12.20€
Amanida amb formatge de cabra, llardons i ou de guatlla
11.00€
Amanida de trufes de formatge cremós amb llavors i
préssec 11.00€
Macarrons gratinats a l’estil de la iaia 9.50
Raviolis de ceps amb salsa de bolets 13.50€
Caneló de peu de porc i rossinyols amb tòfona d’estiu
17.50€
Cargols a la llauna amb dues salses 15.50
Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies. Consulteu el nostre personal. Aquest
establiment té a disposició dels clients informació dels plats que ofereix.

ROSTITS, GUISATS, PEIXOS I ARROSSOS
Costelles i mitjanes de xai de Ger a la brasa 17.50€
Filet de bou a la brasa o amb salsa de F. blau 24.50€
Entrecot de vedella a la brasa amb guarnició 24.50€
Espatlla de xai de Ger rostida tradicional 17.50€
Cargols guisats a l’ estil de l’àvia Nuri 16.50€
Cua de bou guisada al vi negre amb bolets 17.00€
Mandonguilles casolanes guisades amb bolets 14.00€
Cuixa d’ànec rostida i guisada amb peres 16.50€
Magret d’ànec amb taronja i llavors 15.00€
Pollastre eco de Bagà amb 1/2 llamàntol 26.50€
Peus de porc guisats amb cargols i escamarlans 16.50€
Arròs de muntanya 14.50€
Arròs del Molí de pals amb llamàntol 21.60€ (mín.2)
Turbot fresc a la brasa amb bouquet d’amanida 16.00€
Medallons de rap a la broiche amb papada confitada
22.00€
Bacallà confitat amb crema de formatges de Meranges
14.50€

Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies. Consulteu el nostre personal. Aquest
establiment té a disposició dels clients informació dels plats que ofereix.

