
ENTRANTS 
ENTRANTES

Crema del dia 6 € 
Crema del día 

Burrata amb tomàquet casse, ruca i pinyons 10 € 
Burrata con tomate casse, rúcula y piñones

Espàrrecs de marge amb salsa romesco 10 € 
Espárragos trigueros con salsa romesco 

Pèsols saltats amb botifarra de Calaf 11 € 
Guisantes salteados con butifarra de Calaf

Carxofes amb ibèric de gla 11 € 
Alcachofas con ibérico de bellota

Milfulls de verdures amb formatge de raclet gratinat 12 € 
Milhojas de verduras con queso de raclette gratinado 

PASTA 
PASTA

Tagliatelle amb pesto i parmesà 10 € 
Tagliatelle al pesto y parmesano

Spaghetti alla carbonara 11 € 
Spaghetti alla carbonara

Mezzaluna ai funghi 13 € 
Mezzaluna ai funghi

TÀRTARS 
TARTARES

Tàrtar de salmó marinat, tomàquet i alvocat 14 € 
Tartar de salmón marinado, tomate y aguacate

Tàrtar de tonyina vermella 16 € 
Tartar de atún rojo

Steak Tartar 18 € 
Steak Tartar

Mil hojas

APERITIUS 
APERITIVOS

Minicroquetes de rostit o de bolets (8 unitats  7 € 
Minicroquetas de cocido o de setas (8 unidades)

Torradetes amb foie-gras semicuit (4 unitats)  8 € 
Tostaditas con foie gras mi-cuit (4 unidades)

Pernil de gla reserva amb coca de pa amb tomàquet  6 € /12 € 
Jamón de bellota reserva con coca de pan con tomate



ARROSSOS 
ARROCES

Risotto de verdures de temporada 13 € 
Risotto de verduras de temporada

Risotto de 4 formatges 14 € 
Rissotto a los 4 quesos

Risotto de ceps i gambes 16 € 
Rissotto de ceps y gambas

PEIX 
PESCADOS

Suprema de salmó amb puré de remolatxa 17 € 
Suprema de salmón con puré de remolacha

Llom de bacallà confitat amb verdures 18 € 
Lomo de bacalao confitado con verduras

Tataki de tonyina amb amanida de wakame i edamame 19 € 
Tataki de atún con ensalada de wakame y edamame

CARNS 
CARNES 

Hamburguesa de vedella amb reducció de pedro ximenes i ceba caramel·litzada 16 € 
Hamburguesa de ternera con reducción de Pedro Ximénez y cebolla caramelizada

Pollastre amb curri i arròs basmati 16 € 
Pollo al curry con arroz basmati

Magret d’ànec amb chutney de mango i cebetes glacejades  18 € 
Magret de pato con chutney de mango y cebollitas glaseadas

Roast beef amb salsa de mostassa i mel  18 € 
Roast beef con salsa de mostaza y miel

Filet de vedella amb salsa de pebre verd o rocafort 20 € 
Solomillo de ternera con salsa a la pimienta verde o al roquefort

En cas de patir alguna intolerància o al·lèrgia alimentària,  
si us plau, comuniqueu-ho al nostre personal. 

En caso de sufrir alguna intolerancia o alergia alimentaria,  
por favor, comuníquelo a nuestro personal.

Terrassa – Terraza 10 %


