
ENTRANTS 
ENTRANTES

Crema de carxofes amb cruixents de pernil 5,5 € 
Crema de alcachofas con crujientes de jamón 

Amanida verda amb endívies, gorgonzola i vinagreta de fruita seca 8,5 € 
Ensalada verde con endibias, gorgonzola y vinagreta de frutos secos

Burrata amb tomàquet sec, ruca i pinyons 9 € 
Burrata con tomate seco, rúcula y piñones 

Tartar de salmó amb guacamole  10,5 € 
Tartar de salmón con guacamole 

Ous estrellats amb encenalls de pernil  8,5 € 
Huevos estrellados con virutas de jamón

Milfulles de verdures amb formatge de raclette gratinat 9,5 € 
Milhojas de verduras con queso de raclette gratinado 

PASTA I ARROSSOS 
PASTA Y ARROCES

Tagliatelle a la bolonyesa 7,5 € 
Tagliatelle a la boloñesa

Fogotini de pera i ricotta amb salsa de bolets 8,5 € 
Fogotini de pera y ricotta con salsa de setas

Risotto de ceps i espàrrecs de marge 12 € 
Risotto de ceps y espárragos trigueros

Arròs amb llamàntol (mín. 2 persones) 16 € 
Arroz con bogavante (mín. 2 personas) 

Mil hojas

APERITIUS 
APERITIVOS

Hummus amb crudités 5 € 
Hummus con crudités

Croquetetes de carn o de bolets (8 un.) 7 € 
Croquetitas de cocido o de setas (8 uds.)

Pernil ibèric amb pa de coca amb tomàquet 12 € 
Jamón ibérico con pan de coca con tomate



 

PEIX 
PESCADOS

Brandada de bacallà gratinada 9,5 € 
Brandada de bacalao gratinada 

Pop a la planxa amb parmentier de patata 13,5 € 
Pulpo a la plancha con parmentier de patata 

Vieires amb carxofes  14 € 
Vieiras con alcachofas

Suprema de salmó amb verdures 15 € 
Suprema de salmón con verduras

CARNS 
CARNES 

Pollastre tikka masala amb arròs basmati 11 € 
Pollo tikka masala con arroz basmati

Hamburguesa de vedella (orgànica, km 0) amb ceba caramel·litzada 12 €  
i patates fregides  
Hamburguesa de ternera (orgánica, km 0) con cebolla caramelizada  
y patatas fritas

Confit d’ànec amb amanida verda 13,5 € 
Confit de pato con ensalada verde

Melós de vedella amb verdures 16 € 
Meloso de ternera con verduras 

Filet de vedella amb reducció de Pedro Ximénez 18,5 € 
Solomillo de ternera con reducción de Pedro Ximénez

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 %


