
- Per compartir -

Amanida de verdures tèbies amb encenalls de 
formatge Grana Padano 12€

Ensalada de verduras con virutas de queso
 Grana Padano

Duo d’hummus de llenties i de cigrons amb 
bastonets de pa integral 6,50€

Duo de hummus de lentejas y garbanzos con 
Bastoncillos de pan integral

Anxoves de l’Escala amb pa de coca 
amb tomàquet 12€

Anchoas de la Escala con pan de coca con tomate

Pernil 100% de gla amb pa de coca 
amb tomàquet 21€

Jamón 100% bellota con pan de coca con tomate

Degustació de formatges de Mas Alba amb 
confitura de pebrot vermell, fruits secs i raïm 16€

Petitot · Voler Volar · Iasta · Babaus

Degustación de quesos de Mas Alba con 
confitura de pimiento rojo, frutos secos y uva

Petitot · Voler Volar · Iasta · Babaus

Espàrrecs de Navarra amb vinagreta d’encortits i 
maionesa de safrà 15€

Espárragos de Navarra con vinagreta de encurtidos
  y mayonesa de azafrán

Mc Burguer Sa Poma
100% vedella de Girona trufada amb enciam, 

tomàquet, ou ferrat i patates fregides amb crema de 
formatge cheddar 16€

100% ternera de Girona trufada con lechuga, tomate y huevo 
frito con patatas fritas y crema de queso cheddar

Costelles de xai
A la brasa amb xips casolanes i allioli 18€

Costillas de cordero a la brasa con chips 
caseras y alioli

Amb un parell d’ous ecològics
2 ous ferrats de gallines felices amb xistorra i 

patates fregides 14€

2 huevos fritos de gallinas felices con chistorra y patatas fritas

Del mar
Corball a la planxa amb patates panadera i 

espàrrecs a la brasa 19€

Corvina a la plancha con patata panadera y esparragos 
trigueros a la brasa

- Postres - 

Broqueta fruita natural de temporada 
amb xocolata calenta 6,50€

Brocheta de fruta  de temporada 
con chocolate caliente

Semifred cruixent de crema amb 
coulís de fruites del bosc 6,50€

Crujiente de crema con coulís de frutas
 del bosque

Sorbet de cítrics. 
Llimona i mandarina 6€

Sorbete de cítricos. Limón y mandarina 

Mató d’Esponellà amb mel de 
milflors i nous 4,50€

Mató de Esponellà con miel de milflores
 y nueces

Servei  · Servicio 1,50€ / persona


