
 

 

 

BENVINGUTS A 
 

 

 

  



amanides i entrants pastes 

segons 

Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies consulteu el nostre personal 

Aquest establiment té a disposició dels clients informació dels plats que ofereix Preus amb IVA inclòs 

 
 
 
Amanida bistrot    8,85 € 
( Enciam tou, tomàquet, llom adobat,  
Carn del perol, pa de fetge) 
 

Amanida Cèsar     8,80 € 
(Enciam, tomàquet, formatge, pollastre i salsa cèsar) 
 

Amanida de tomàquet i mozzarella 9,60 € 
(Tomàquet, mozzarella de buffala, tàperes,  
olives negres, salsa pesto) 
 

Amanida de llenties    9,70 € 
(Enciams, llenties, saltejat de bolets, pernil d'ànec,  
tomàquet cherry) 
 

Amanida de formatge de cabra de Borredà 
(Enciams, formatge cabra gratinat,    9,40 € 
 nous, panses,  tomàquet xerry i vinagreta de mel) 
 
Escudella amb raviolis              7,80 € 
farcits de carn d'olla 
     
Ou ferrat amb parmentier    8,90 € 
  i caviar d'arangada    
 
Crema/sopa de temporada    7,10 € 
 

Carpaccio de peu de porc i gamba  8,90 € 
  i oli de gambes    
  
Carpaccio de magret d’ànec   9,20 € 
 amb virutes de foie i parmesà  
 
Salmó marinat    9,40 € 
 amb torradetes i mantega  

 
 
 
Mil fulls de patata i carn             9,20 € 
 amb beixamel i gratinat de mozzarella   
      

Tallarines negres    9,60 € 
amb verdures saltejades i salsa de pesto 
    

Canelons de botifarres i bolets   10,15 € 
 amb beixamel de ceps 
    

Macarrons de la casa    7,50 € 
 
Panzerotti de ricotta i espinacs  9,90 € 
 amb salsa pesto      

      
Espaguetis a la putanesca   8,40 € 
 tomàquet picant, anxoves, olives i tàperes   
       

Espaguetis a la carbonara   7,95 €  
 carbonara original, cansalada, ceba, ou, julivert i parmesà 
   

Espaguetis al curry    8,90€ 
 saltejats amb pollastre, pastanaga, oberginia i curry 
  

Raviolis de ceps    11,75 € 
 amb crema de foie i parmesà 
 

Raviolis de carxofa i pernil   9,20 € 
 amb oli d’alfàbrega sobre base de salsa tomàquet 

 
 
 
Mil fulls de patata i carn             9,20 € 
 amb beixamel i gratinat de mozzarella 
 
Bacallà confitat      11,80 € 
amb base de sanfaina i compota de poma 
    

Broxetes de pollastre picants     8,80 € 
amb patates braves, all i oli verd i salsa picant 
 

Quarter de Conill desossat i arrebossat  12,90 € 
amb saltejat de gírgoles 
 

Filet de vedella     17,50 € 
amb reducció de porto i patates laminades 
 

 
 
 
Duo de botifarres a la brasa     9,90 € 
amb trinxat de patata, col i cansalada 
 
Xai a la brasa      13,70 € 
amb patates laminades i oli de julivert 
    

Cuixa d'ànec confitada     9,60 € 
amb patates laminades i reducció de porto 
 

Galta de porc desossada      11,75€ 
amb base de patata i ceba caramelitzada 
 i gratinat de formatge brie 
 

Magret d’ànec     13,70 € 
Amb saltejat d’espàrrecs i gírgoles 
 i compota de poma  



les nostres pizzes 

Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies consulteu el nostre personal 

Aquest establiment té a disposició dels clients informació dels plats que ofereix Preus amb IVA inclòs 

 
 
 
 
 
 

pizza Rúcula      9,80 € 
Tomàquet, rúcula, pernil, orenga i mozzarella 
 

pizza Ramon      8,60 € 
ceba, bacon, xampinyons, crema de llet, 
 orenga i mozzarella 
 

pizza Firal       9,20 € 
ceba, carn, pebrot verd, tomàquet,  
orenga i mozzarella 
 

pizza Bistrot       9,40 € 
sobrassada, mel, virutes formatge de maó, orenga i mozzarella 
 

pizza Tonyina     8,90 € 
tonyina, olives negres Pebrot del piquillo, orenga i mozzarella 
 

pizza Xoriç       8,80 € 
pernil dolç, xoriç picant, tomàquet, orenga i mozzarella 
 

pizza Pesto       9,80 € 
verdures verdes, rodanxes de tomàquet, orenga i mozzarella 
 

pizza la Lluna     9,90 € 
formatge blau, gambes,  ceba, tomàquet, orenga i mozzarella 
 

pizza de Formatges      9,90 € 
tomàquet, orenga, emmental, formatge blau i mozzarella 
  

pizza Catalana     9,20 € 
Espinacs a la catalana, crema de llet, orenga, i mozzarella 
  

pizza Estiu      10,25 € 
Tomàquet natural, all, anxoves, mozzarella i orenga 
  

pizza Marina      12,80€ 
Salmó, crema de llet, tàperes, olives negres,  
mozzarel·la de búfala i orenga 
 

pizza Hortènsia           10,90€ 
Tomàquet, ceba, oberginia, rodantxes de tomàquet  
natural, formatge de cabra i orenga   
 

pizza Bosquerola               13,90€ 
Tomàquet, ceba, ceps saltejats, butifarra negra, 
 mozzarel·la de búfala i orenga 
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V i n s   d e   p o s t r e s  

POSTRES 

Crumble  amb mousse de iogurt i préssec  5,70 € 

Tiramisú  casolà    5,80 € 

Tarta de whisky    4,80 € 

Tatin de poma    5,80 € 

Pastís de Formatge casolà   5,10 € 

Coulant de xocolata    5,80 € 

Recuit de drap de Fonteta amb mel d’acàcia 4,50 € 

Iogurt de cabra amb culis de fruits del bosc 4.30 € 

 

Xarrups de sorbet 
Sorbet de Mojito   3,20 € 

Sorbet de Mojito de maduixa  3,20 € 

 

 

Boles de Gelat i Sorbet 

Gelat de Xocolata   2.10 € 

Gelat de Menta i Xocolata  2.10 €   

Gelat de “Dulce de leche”  2.10 €   

Gelat de Galeta Maria            2.10 € 

Sorbet de Poma verda  2,20 € 

Sorbet de Mandarina  2,20 € 

Sorbet de Llimona   2,20 € 

Sorbet de Gerds   2,20 € 

 

(preu per bola de gelat o sorbet) 

 

 

Muscat de Rivesaltes Cazes 

D.O.C. Rivesaltes(Catlunya Nord)       Moscatell de gra prim i gruixut 
 

Mistela Carratell  Capçanes 
D.O. Montsant  Garnatxa negra 
 

Dolç Mataró Alta Alella 
D.O. Alella         Mataró (monestrell) 
 

Pansal del Calàs  Capçanes 
D.O. Montsant       Garnatxa i Carinyena 
 

Lyric       Mas Comtal    D.O. Penedès       Merlot 
 

Malvasia      Fundació Hospital St. Joan Baptista 
D.O. Penedès       Malvasia de Sitges 
  

Nus       Mas d’en Gil    D.O.Q. Priorat       Garnatxa 
 

Ambre   Mas Llunes    D.O. Empordà       Garnatxa roja 
 

Ranci Carratell   Capçanes   D.O. Montsant    Garnatxa 
 

Sol i serena de Damigiana Cellers d’en Guilla 
D.O. Empordà Lledoner (garnatxa) blanc i roig  
 

Cuvée Thérese Reig    Domaine de La Rectorie 
A.C. Banyuls Garnatxa i carignean 
 

Vi del Vent  Mas Vicenç 
D.O. Tarragona           moscatell de gra petit 
 

 

 

 

Dolç Adrià       Albet i Noya   
D.O. Penedès              Syrah i merlot 
 

Mítia Dulcis   Alta Alella    D.O. Alella     Syrah 
 

Essència  Còsmic Vinyaters 
Agullana (Alt Empordà) Carinyena blanca 
 

Bac de les Gineteres        Vinya dels Aspres 
D.O. Empordà             Garnatxa grisa  
 

Caligo (vi de boira)        DG Viticultors 
Torrelles de Foix (Penedès)             Chardonnay  
 

Sol i Serena        Celler Cooperatiu d’Espolla 
D.O. Empordà vins de postres        Lledoner (garnatxa) blanc i roig 
 

INO   Masia Serra    D.O. Empordà     Garnatxa roja 
 

Ranfio seco            Domaine Vial Magnères 
I.G.P. Côte Vermeille Rancio Sec         garnatxa negra i grisa 

 

Meliterrani      Sicus   Bonastre (Penedès)      Xarel·lo 
 

Vi de Misa (dulce superior)        De Muller 
D.O. Tarragona         Garnatxa blanca i macabeu 
 

Ambre        La Gutina    Alt Emporda      garnatxa 
 

Maury     Domaine Paul Meunier-Centernach  
A.O.C. Maury         garnatxa noir 
 


