
DE LA MASIA
Formatges variats i embotits ibèrics.

Filetets d’anxova del Cantàbric. 3 u.

Pa de coca amb tomàquet i encenalls de gla. 3 u.

Croquetots de pollastre trufat. 2 u.

Croquetots d’ànec, poma i foie. 2 u.

Palets d’albergínia a la mel.

Patates braves amb allioli de morter i bitxo.

Fingers  de pollastre cruixent. 8 u.

Bunyols calamar en la seva tinta. 3 u.

Calamarcets a l’andalusa i maionesa de menta.

Paelleta de patates, ous esclafats, pernil i botifarró.

Canelonets de pollastre rostit amb tòfona i foie. 

ELS MÉS FRESCS
Amanida russa casolana.

Esqueixada de bacallà i olivada.

Amanideta de tomàquet Monterosa, ceba de Figueres i ventresca. 

Burrata de búfala amb tomàquet semisec i ruca.

4 TAPES A ESCOLLIR 
PER PERSONA

28,95€/PAX
MENÚ NOCTURN   

SABORS DE BODEGA TOMÀS ORIGINAL
Croissantwich de galta estofada amb trompetes de la mort.

Bol de ramen d'escudella barrejada.

Udon amb pollastre al curry, bolets i verduretes.

Poke amb basmati, alvocat, salmó, pinya i wakame.

Flor de carxofa confitada amb encenalls de gla i parmesà.

Mini-quesadilles de bacó, cheddar i mozzarella amb guacamole.
 10% iva inclòs



DEL MAR
Gambes a l’allet.

Musclos a la marinera.

Tàrtar de tonyina i guacamole casolà.

Calamar a la brasa amb wakame i soja.

Paelleta d’arròs del senyoret de mariscs. (supl.3€)

Dauets de bacallà a la muselina sobre pebrotada.

Filetets de llobarro amb romesco picantet. 

Tataki de tonyina als dos sèsams sobre wakame i teriyaki.

DE LA MUNTANYA
Steak tartar de vedella amb torradetes.

Escalopins d’entrecot de vedella de Girona a la pedra.

Homemade bacon-cheeseburger amb pa de briox.

Entranya de vedella al chimichurri.

Txuletó prèmium de vaca vella a la pedra. (min. 2 pax ; supl 18€/pax)

Begudes incloses: aigua, cervesa, refrescs i vi de la casa.

  “COPAZO”  final a escollir. (supl.5€)

10% iva inclòs

LES POSTRES  UNES A ESCOLLIR
Roques de xocolata.

Xuxo a la brasa.

Crema catalana.

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla.

Tiramisú casolà.

Bombetes de xocolata.

Fondue de fruites i xocolata.

El nostre cheesecake.

Sorbet de llimona.

Pinya osmotitzada al rom i gelat de coco.

“Torrija” de “panettone” amb crema cremada.

Cafè al gust.


