
Patates estil Vallès
Assortiment de croquetes
Taula de pernil ibèric
Tallines saltejades amb 
all i julivert
Anxoves del Cantàbric
Calamars a l'andalusa
Musclos al vapor
Crispetes de pollastre
Escopinyes al vapor
Pa Bao amb carn
desmetxada
Carxofes confitades amb
pernil ibèric

Amanida de burrata D.O.
Itàlia
Amanida Vallès
Canelons casolans amb
beixamel trufada
Ous estrellats amb
sobrassada
Steak tàrtar
Tàrtar de salmó
Galta de vedella a baixa
temperatura
  Tots els nostres plats poden contenir traces de

tramussos, api, cacauets, gluten, crustacis, fruits
de closca, sèsam, ou, làctics, mol·luscs, mostassa,

peix, soja o sulfits. Consulteu amb el nostre
personal si teniu alguna intolerància o al·lèrgia.

 5.50 €
6.00 €
9.50 €

12.50 €
8.50 €
7.50 €
6.50 €
5.50 €

15.90 €

2.50 € / u

9.50 €

Per picar

8.95 €

7.95 €

9.90 €

6.50 €
14.95 €
12.95 €
15.95 €

entrants

Hamburguesa de vedella
amb formatge de cabra,
ceba i tartutafa
Abanico de porc ibèric
Secreto de porc ibèric
Filet de vedella
Lagarto de porc
Botifarra de pagès
Entrecot (300 grams)

carns a la brasa

Peix
Pop a la brasa
Turbot al forn
Cua de rap
Llenguado
Orada

Tots els nostres plats poden contenir traces de
tramussos, api, cacauets, gluten, crustacis, fruits
de closca, sèsam, ou, làctics, mol·luscs, mostassa,

peix, soja o sulfits. Consulteu amb el nostre
personal si teniu alguna intolerància o al·lèrgia.

11.90 €

12.95 €
13.95 €
20.90 €
10.95 €
8.90 €

18.90 €

15.95 €
21.95 €
16.95 €
13.95 €
12.95 €

Postres
Sopa de taronja amb tàrtar
de fruites
Tiramisú
Cheesecake
Crema catalana
Volcà de xoco negra amb
lava de xoco blanca (12')

4.50 €
5.50 €
5.50 €
5.50 €

 5.50 € 

vi negre
Capvespre Sunset
Cabernet Sauvignon Grimau
Lasendal 
Petonàs
Pirineus 3404
Trus Roble 2018
Coto Crianza

vi blanc
Capvespre Sunset
Petonàs
Nat 1917
Viore Verdejo
Nivarius Rioja
Gargalo

vi rosat 
Capvespre sunset
Alquezar Frissante 

 12.00 €  
15.00 €
18.00 €
15.00 €
13.00 €
16.00 €
16.00 €

12.00 €
14.00 €
13.00 €
15.00 €
17.00 €
18.00 €

12.00 €
14.00 €

escumosos
Grimau Brut
Grivà Brut Nature
Tres Naus rosat
Tres Naus Brut Nature
Juvé & Camps Reserva Familiar

16.00 €
14.00 €
14.00 €
12.00 €
29.00 €


