
Amanida de formatge de cabra                                     12,50€
Ensalada de queso de cabra

Llàgrimes de pollastre                                                   6,50€
Lagrimas de pollo

Taula de pernil ibèric d'esquer                                         19€
Tabla de jamón ibérico de cebo

Taula de formatge                                                       14,90€
Tabla de queso
 
Hamburguesa amb patates fregides                             14,50€
Hamburguesa con patatas fritas

tots els preus inclouen l'iva
Todos los precios incluyen I.V.A.

Sugerencias
         Suggeriments

Revitaliser
Revitalize



Crema del día                                                                                                                                               7.2€

Crema del día

Gyozas artesanes amb xampinyons i rap.                                                                                                   9 €

Gyozas artesanas de champiñones y rape.

Minifocaccia de verdures, mozzarella, formatge de cabra caramel·litzat i sèsam torrat.                      8 €

Minifocaccia de Verduras, Mozzarella, Queso de Cabra Caramelizado y Sésamo Tostado.

Amanida russa amb pa cruixent carasau.                                                                                                  8 €

Ensaladilla rusa con pan crujiente de carasau.

Saltejat de verdures, espàrregs ECO, carxofes i bolets.                                                                        9,50€

Salteado de verduras, Eco esparragos, Alcachofa y setas.

ENTRANTS
       Entrantes 

Tots els preus inclouen l'iva
Todos los precios incluyen I.V.A.



PLATS PRINCIPALS
      Platos Principales

Risotto de bolets, formatge anyenc i peres.                                                                   11,50€
Risotto de setas, queso añejo y peras.

Piperada vasca amb embolcall de carbassó i cebeta potxada.                                 14 €
Piperrada Vasca con envuelta de calabacín y cebollita pochada.

Secret ibèric amb reducció de Guiness, ceba chalota i pastanaga glassejades.       15 €         
Secreto Ibérico con reducción de Guiness, chalotas y zanahorias glaseadas.

Bacallà a la mel amb caldereta de patata estofada.                                             18.50€
Bacalao a la miel con caldereta de patata guisada.

Wrap d’ànec rostit amb mango.                                                                               9€
Wrap de pato asado con mango.

Caneló de vedella ECO del Pallars, formatge de la Garrotxa i bolets.                      11€
Canelón de ternera eco de Pallars, queso de la garrotxa y setas.

Lingot de melós de vedellaamb salsa de bolets i graten de patata.                           17€       
Lingote de meloso de ternera en salsa de setas y gratén de patata.

   

Tots els preus inclouen l'iva
Todos los precios incluyen I.V.A.

Broqueta de pollo Satay con arroz basmati thai.
Broqueta de pollastre Satay amb arròs basmati thai. 12€



Pastís de formatge.                                                              5.50€
Tarta de queso. 

Pastís de xocolata.                                                               4.50€
Tarta de chocolate,

Brownie.                                                                             4.50€
Brownie.

Tarta de santiago.                                                                    5 €
Tarta de santiago.

Coulant de xocolata amb gelat.                                            5.50€
Coulant de chocolate con helado.

Xarrup o gelato.                                                                  4.50€
Sorbete o helado.

Pastís de poma amb gelat.                                                    5.50€
Tarta de manzana con helado.

Dolços i postres
     Dulces y postres

Tots els preus inclouen l'iva
Todos los precios incluyen I.V.A.


