
   

Carta de nit 

Català 

 Carta de vins  
     

 Vins per copes    

 Sumarroca Nostrat Blanc/Rosat/Negre 4,50 €   

 Copa de cava brut 5,75 €   

 Copa de sangria de vi 5,75 €   
     

   Ampolla Ampolla 

 Vins blancs D.O. 75 cl. petita 

 Sumarroca Nostrat Blanc de Blancs Penedés    14,00 €   

 Gramona Gessamí Penedés    20,25 €     15,00 €  

 Auzells           Costers del Segre    20,25 €   

 El Perro Verde            verdejo Rueda    19,75 €   

 O Luar Do Sil              godello Valdeorras    21,50 €   

 Terras Gauda             albariño Rias Baixas    23,50 €   
     

 Vins rosats    

 Sumarroca Nostrat Rosé Penedés    14,00 €   

 Gramona mustillant rosat Penedés    17,00 €   

 Augustus rosat Penedés    17,50 €   
       

 Vins negres    

 Sumarroca Nostrat Noir de Noirs Penedés    14,00 €   

 Can Feixes negre selecciò Penedés    18,50 €   

 Castell de Remei Gotim Bru Costers del Segre    18,25 €     12,50 €  

 La Nit de les Garnatxes Montsant    19,75 €   

 L´Inconscient Priorat    19,75 €   

 Les Terrasses    Alvaro Palacios Priorat 39,50 €  

 Sierra Cantabria Selección Rioja    19,00 €   

 La Montesa Rioja 21,25 € 16,00 € 

 Remelluri reserva Rioja    32,00 €   

 Protos Roble Ribera de Duero    19,25 €   

 Emilio Moro Ribera de Duero    28,25 €   

 Pago de Carraovejas Ribera de Duero 45,50 €   

 Almírez Toro 29,00 €  

       

 Caves i Corpinnats    

 Sumarroca Brut Reserva      20,00 €   

 Llopart Integral Brut Nature    27,00 €     18,00 €  

 Gramona Imperial Brut Gran Reserva    33,50 €   

 Aire de L´Origan Rosé Brut Nature rosat    24,50 €   
     

 Sangries    

 Sangria de vi    1 litro                20,50 €  

 Sangria de cava   1 litro               26,75 €  

     



  

 Copes de sopa freda     

  Copa de gaspatxo 7,25 €     

 Copa de crema de pastanaga i taronga 7,25 €     

 Torrades de pa de vidre acompanyades amb rúcula i tomaquets cherry    

 Torrada d’escalivada, tonyina, anxoves, ou dur i olivada verda arbequina 14,75 €     

 Torrada de sobrassada, formatge de cabra i melmelada de pebrot 14,75 €     

 Torrada de formatge brie, ceba caramel·litzada, bolets i olivada negra d’Aragó 14,75 €     

    

    

 Big burgers acompanyades amb patates fregides i pebrots de Padrón   

 American burger de vedella amb bacó, formatge cheddar i ceba caramel·litzada 14,75 €     

 Chicken burger de pollastre amb ceba, poma caramel·litzada i formatge brie                       14,75 €     

 Vegan burger de verdures amb tomàquet sec, guacamole i ceba crunchy 14,75 €     

    

 Mini burgers   

 Mini burger de cua de bou amb pernil ibèric i chutney de ceba 9,75 €     

 Mini burger de peu de porc amb bolets i melmelada de pebrot 9,75 €     

    

 Platassos  plats combinats clàssics amb patates fregides i amanida   

 Platasso steak -  Bistec de vedella, ou ferrat i mini croquetes de pernil 14,75 €  

 Platasso chicken -  Escalopa de pollastre, ou frerrat i croquetes de ceps 14,75 €  

 Platasso fish - Lluç fregit, croquetes de txipirons i bunyols de bacallà 14,75 €  

    

    

 Pans   

 Pa de vidre   torrat amb/sense tomàquet                                                                  3,75 €  

 Pa de pagès rústic   torrat amb/sense tomàquet                                                                  3,75 €  

 Pa de pagès gluten free   torrat amb/sense tomàquet                                                                  3,75 €  

    

    

    

    

    

 Preus amb  IVA inclòs   

    

 Pea al·lèrgens consultar   

 Gòndoles  -  racions petites per picar i compartir  

 De l’hort  

 Patates braves amb dues salses    7,25 €  

 Albergínies en tempura amb soja i “sirope de arce” 9,00 € 

 Hummus de cigrons amb bastonets de pastanaga i carbassó 9,00 € 

 Formatges - manxego, brie i gorgonzola amb salsa dolça de codony i vainilla       11,75 € 

 Encenalls de pernil ibèric      16,50 €  

 Mini croquetes de pernil 9,00 € 

 Croquetes de “ceps”  (4 u.) 9,50 € 

 Del mar  

 Marinats - salmó i anxoves amb gelat de fonoll 10,25 € 

 Fumats - bacallà i sardina amb salsa de tomàquet i poma amb canyella 10,25 € 

 Mini bunyols de bacallà 9,00 € 

 Croquetes de txipirons en la seva tinta  (4 u.)       9,50 €  

 Calamars a l’andalusa amb pebrots de Padrón      12,75 €  

 Plats   

 Amanida del xef (formatge de cabra, mesclum, ceba crunchy, fruits secs i olivada verda)    12,50 €   

 Burrata amb figues confitades, rúcula, pinyons i melmelada de gerds   13,50 €   

 Tàrtar de salmó marinat, alvocat i tomàquet amb gelat    13,50 €   

 Paella d’arròs de verdures  (mínim 2 racions)    15,00 €   

 Paella marinera  (mínim 2 racions)    19,75 €   

 Paella d’arròs amb pop, botifarra, carxofes i bolets (mínim  2  racions)    20,50 €   

    

 

Carpaccio de gambes amb pebre rosa, ous de salmó i oli d’oliva     
verge arbequina    17,75 €   

 Llenguado a la planxa     22,00 €   

 Salmó a la llosa 19,75 €  

 Tonyina a la llosa 21,50 €  

 Llom de bacallà a la llosa    19,75 €   

 Carpaccio de vedella amb foie micuit, parmesà i oli de tòfona 16,75 €  

 Peu de porc farcit de botifarra negra i pinyons amb bolets 16,75 €  

 Secret ibèric confitat amb gratinat de patata i pebrots de Padrón 18,75 €  

 Costelletes de xai arrebossades amb xips de verdures     21,00 €   

 Entrecot de vedella de Girona a la llosa    20,50 €   

 Filet de vedella de Girona a la llosa    22,50 €   

 

“Chuletón de vaca vieja” del País Basc a la llosa (1 kg.)                 
(recomenat per a 2 persones) 

55,50 €  
 

    


