PER PICAR:
Pernil ibèric (Casalba) i pa de coca amb tomàquet
Anxoves amb oli d’oliva i pa de coca (6 un)
Galeta de peu de porc amb txangurro (1 un)
Croquetes cremoses de pernil (6 un)
Bunyols de bacallà i all i oli a la brasa (3 un)
Cocotxes de lluç arrebossades

24,00€
17,00€
5,50€
12,00€
10,00€
24,00€

Tàrtar de tonyina amb gaspatxo translúcid i piparres
Amanida amb lasanya freda d’anxoves marinades, verdures i emulsió de tomàquet
Ostra tèbia, lleugerament escabetxada, ajo blanco de pinyons i escalunya envinagrada
Canelons de manetes de porc, cua de bou i bolets
Callos a la manera tradicional
Mongetes amb morro de porc
Sopa de peix i marisc tradicional
L’arròs de la Fonda

18,00€
17,00€
16,00€
18,00€
16,50€
17,00€
18,00€
20,00€

Rap rostit a baixa temperatura, roques d’oliva negra i endívia estofada amb taramà de peus de
cabra
24,00€
Calamarsons en la seva tinta, ceba tendra i bacó fumat
20,00€
Bacallà al Pil-pil amb escopinyes al Txacolí i guisat marí
22,50€
Lluç d’ham en salsa verda amb cocotxes i cloïsses
23,00€

Presa ibèrica amb la seva careta, parmentier d’espinacs i mossets de botifarra
Llata de vedella amb bolets i créixens
Filet de vedella, terrina de patata i melmelada de bolets
Jarret d’anyell glacejat amb puré de patata especial i chutney de pebrots
Colomí a la graella, nyoquis cremosos i cruixent de cereals a la provençal

23,00€
21,00€
23,00€
22,00€
26,00€

Crema acaramel·lada de formatge fresc i cítrics
Poma verda, api i llima
Torrada de Santa Teresa amb crema d’ametlla caramel·litzada i chantilly d’aranja
Ganache de dulcey, fruits secs i pa de pessic airejat de cafè
Soufflé de xocolate amb gelat de mango (12 min)
Assortiment de formatges catalans

9,00€
9,00€
9,00€
9,00€
12,00€
15,00€

*Servei de pa: 1,8 €
I.V.A. INCLÒS

“Este establecimiento conoce y aplica las obligaciones especificadas en el Real decreto 1420/2006
de 1 de diciembre, sobre la protección contra el anisakis”.
Rogamos nos informen si padecen alguna alergia alimentaria. Disponemos de la información de
todos los ingredientes expuestos en la carta.

