PER PICAR
Anxoves del Cantàbric “00” (6 u.)

12,00

Mus d’albergínies amb formatge de cabra i torradetes

12,50

Bombons de salmó farcits d’escalivada i coulis de pebrot vermell (3u.)

12,50

Croquetes casolanes de rostit (6u.)

10,80

Calamarsets estil andalús; enfarinats i fregits

12,50

Terrina de foie “mi-cuit” a l’estil d’en Miquel amb melmelada i torradetes

17,90

Pernil ibèric d’ aglà; Espatlla DO Jabugo “Maximiliano”

19,90/
11,90











ENTRANTS
Sopa de peix amb entrebancs i arròs al punt d’ anís

12,50

Esqueixada de bacallà de la casa amb tomàquet ratllat i olivada negra

14,00

Amanida de formatge de cabra i bacó cruixent
amb vinagreta de fruits secs i mel

12,50

Amanida Caprese; Tomàquet amb mozzarella de búfala i orenga

12,50









Amanida de ventresca de tonyina,
ceba tendra i tomàquet cor de bou amb vinagreta





14,50

Canelons de peix i marisc amb beixamel de ceps

12,90

Canelons de rostit “La Garrafa” amb beixamel
i gratinats amb formatge

12,00

PAELLES I ARROSSOS




Mínim 2 comensals, preu per ració

Fideuà rossejada amb peix i all i oli

12,90

Paella de peix i marisc estil marinera

15,80

LA CARN
Melós de galta de vedella amb patata confitada i mostassa



Farcell de peus de porc desossats amb bolets,
rodó de mousse de foie, regat amb salsa Pedro Ximenez

17,50

Filet de vedella a l’estil de la casa,
macerat amb oli d’ oliva i pebre negre, a la brasa

24,90





Costelles i mitjanes de xai a la brasa amb guarnició

18,90

Entrecot de vedella “ben criada” de Girona a la brasa
amb la seva guarnició

19,50

Botifarra de La Garriga a la brasa amb guarnició

12,60

Callos o capipota casolans (a triar) amb el seu punt de picant

11,50







18,50

EL PEIX


Pota de pop ben cuita amb patata confitada i pimentón de la Vera

19,00

Rap al forn amb compota de tomàquet i olivada negra

20,50

Bacallà a l’estil del xef

17,50

Tronc de lluç a la donostiarra amb llagostins

18,50






PER ELS MÉS MENUTS


Macarrons amb salsa bolonyesa gratinats amb formatge

11,50

Arròs a la cubana amb ous ferrats

9,50

Pollastre arrebossat amb patates fregides

12,00




Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies;
consultin al nostre personal per tal que els puguem informar.
10% I.V.A Inclòs

