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“TAPAS”, DIPS I PLATS PER A COMPARTIR
“TAPAS”, DIPS Y PLATOS PARA COMPARTIR 
Hummus mediterrani amb panses saltades, 
pinyons, tomàquet sec, olives i cerfull   6,95
Hummus mediterráneo con salteado 
de pasas, piñones, tomate seco, olivas
y perifollo

Provolone al forn amb tomàquets secs    6,75
Provolone al horno con tomates secos

Fusta de pernil ibèric amb pa de
vidre amb tomàquet (100g) 15,95
Tabla de jamón ibérico con pan de
cristal con tomate (100g)

Les nostres patates braves    4,95
Nuestras patatas bravas

Milfulls d’albergínia amb formatge
cremós i vinagreta de soja i mel 6,45
Milhojas de berenjenas con queso
cremoso y vinagreta de soja y miel

FREGITS I CRUIXENTS - FRITOS Y CRUJIENTES 
Minicroquetes de pollastre rostit   5,95
Minicroquetas de pollo asado

Minicroquetes de calamarsons
amb tocs de llima    5,95
Minicroquetas de chipirón con
toques de lima

Calamars a l’andalusa 6,75
Calamares a la andaluza 



GRATINATS, PASTES I ARROSSOS
GRATINADOS, PASTAS Y ARROCES
Canelons d’espinacs a la catalana   6,95
Canelones de espinacas a la catalana 

Macarrons amb salsa bolonyesa
i formatge parmesà    7,95
Macarrones con salsa boloñesa
y queso parmesano 

Arròs negre amb sípia i la seva tinta 10,35
Arroz negro con sepia y su tinta 

Risotto de ceps trufat amb parmesà 9,95
Risotto de ceps trufado con parmesano 

També tenim macarrons sense gluten
También tenemos macarrones sin gluten 

Si vostè té algun tipu d’al·lèrgia o
intolerància alimentària, si us plau,
sol·liciti la nostra carta d’al·lèrgens.

Si usted tiene algún tipo de alergia o
intolerancia alimentaria, por favor, 
solicite nuestra carta de alérgenos.



SOPES, AMANIDES, ENTRANTS I MOLT MÉS
SOPAS, ENSALADAS, ENTRANTES...
Crema de pastanaga i taronja amb 
escuma de iogurt i brots d’espinacs 6,95 
Crema de zanahoria y naranja con 
espuma de yogur y brotes de espinacas 

Gyozes japoneses de verdures 
amb kimchi de maduixots i kale saltat 7,45
Gyozas japonesas de verduras con 
kimchi de fresones y kale salteado      

Mozzarella de búfala amb tomàquets,  
alfàbrega i oli d’oliva verge extra   7,95
Mozzarella de búfala con tomates,  
albahaca y aceite de oliva virgen extra  

Amanida de maduixots, formatge de
cabra i vinagreta de mel i soja  7,75
Ensalada de fresones, queso de cabra
y vinagreta de miel y soja

Carpaccio de vedella de Girona amb
parmesà, ruca i vinagreta de soja i mel   8,75
Carpaccio de ternera de Girona con
parmesano, rúcula y vinagreta de soja y miel

Graellada de verdures del mercat
amb salsa romesco              7,45
Parrillada de verduras del mercado
con salsa romesco 



PER ALS MÉS MENUTS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Pregunta pel nostre menú Tatin Tatan
9,95€

Pregunta por nuestro menú Tatin Tatan
9,95€

Ou ferrat amb patates i espatlla
ibèrica 100% gla  7,75
Huevo frito con patatas y paleta
ibérica 100% bellota

Amanida d’espinacs amb xampinyons,
bacó, parmesà i vinagreta de Mòdena   6,75
Ensalada de espinacas con champiñones,
bacon, parmesano y vinagreta de Módena

 



PLATS PRINCIPALS
PLATOS PRINCIPALES
Tataki de tonyina amb crema d’alvocat, 
fonoll fresc i salsa teriyaki 11,95
Tataki de atún con crema de aguacate,  
hinojo fresco y salsa teriyaki  

Suquet de rap de tota la vida amb picada 
d’ametlles torrades, nyores i pa fregit 11,95
Suquet de rape de toda la vida con picada 
de almendras tostadas, nyoras y pan frito 

Bacallà gratinat amb allioli  
de mel i romaní  11,95
Bacalao gratinado con alioli 
de miel y romero 

Suprema de salmó a la planxa i 
espàrrecs silvestres 12,45
Suprema de salmón a la plancha 
con espárragos trigueros 

Entrecot de vedella de Girona a la 
planxa amb guarnició  11,95
Entrecot de ternera de Girona a la 
plancha con guarnición 

Entrecot de vedella de Girona amb salsa 
a escollir (pebre, Porto o formatge)   12,95
Entrecot de ternera de Girona con 
salsa a escoger (pimienta, Oporto o queso) 

 



Hamburguesa 100% de vedella en pa negre  
amb bacó cruixent, formatge de cabra, 
ceba confitada, patates fregides 
i salsa BBQ Jack Daniel’s         9,95
Hamburguesa 100% de ternera en pan 
negro con bacon crujiente, queso 
de cabra, cebolla confitada, patatas 
fritas y salsa BBQ Jack Daniel´s 

Pit de pollastre a les fines herbes 
amb verdures a la planxa  7,95
Pechuga de pollo a las finas hierbas 
con verduras a la plancha 

Pollastre al curry amb fideus Sothangon   8,95
Pollo al curry con fideos Sothangon 

Magret d’ànec amb salsa Porto 
i puré de patates   11,95
Magret de pato con salsa de Oporto 
y puré de patatas 

Confit d’ànec amb pomas saltades 
i fruits secs    11,45
Confit de pato con compota de 
manzanas salteadas y frutos secos 

Filet de porc amb salsa a escollir (pebre,  
Porto o formatge)           9,95
Solomillo de cerdo con salsa a escoger 
(pimienta, Oporto o queso) 

Pa 1 € per persona  -  IVA INCLÒS

Pan 1 € por persona  -  IVA INCLUIDO



LES POSTRES MÉS DOLCES
LOS POSTRES MÁS DULCES
Coulant de xocolata negra amb 
fruits vermells   4,95
Coulant de chocolate negro con 
frutos rojos 

Coulant d’avellanes amb gelat 
de vainilla                5,45
Coulant de avellanas con helado 
de vainilla  

Pastís de formatge cremós   4,95
Tarta de queso cremosa

La nostra “Oreo” casolana amb salsa 
de caramel i crumble de xocolata  5,50
Nuestra  “Oreo” casera con salsa 
de caramelo y crumble de chocolate 

Iogurt de La Fageda amb fruites del bosc  4,25
Yogur de La Fageda con frutos rojos 

Carrot cake, canyella, coulis de 
pastanaga i mousse de formatge  4,95
Carrot Cake, canela, coulis de 
zanahoria y mousse de queso

Crema catalana cremada del Blanc   4,45
Crema catalana quemada del Blanc

Els postres de Tim Baon, gelat
de torró amb crema catalana i salsa
de xocolata 4,45
Los postres de Tim Baon, helado de turrón
con crema catalana y salsa de chocolate



SELECCIÓ DE TES / SELECCIÓN DE TÉS
English breakfast 
Te vermell Pu-Erh / Té rojo Pu-Erh
Te verd Gunpowder / Té verde Gunpowder
Te negre Earl Grey / Té negro Earl Grey
Fruites del bosc / Frutos del bosque
Rooibos canyella / Rooibos canela
Secrets de l’Índia / Secretos de la Índia

Carpaccio de pinya amb sorbet de
mandarina i encenalls de coco 4,50
Carpaccio de piña con sorbete de
mandarina y virutas de coco

Gelats i sorbets de la casa   3,95
Helados y sorbetes de la casa
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