
PER  DISTREURET I COMPARTIR

LES NOSTRES CROQUETES

18,90€Plat de pernil de gla amb pa de vidre amb tomàquet  

Croqueta de rostit casolà

Truita de patates amb albergínia i brie, acompanyada amb pa de vidre    

1,80€/uni.

8,90€

18,90€

9,90€

11,90€

Hummus 3 colors amb pic I pala

Timbal de foie micuit i melmelada de figues

Daus de brie arrebossats amb melmelada de fruits del bosc

Tires de pollastre amb arrebossat de cereals   9,90€

11,90€Caramels salats de llagostí amb romesco

11,90€Bunyols de bacallà

Nachos Faranduleros  9,90€

Croqueta d'espinacs, formatge blau i pinyons 1,90€/uni.

Croqueta de formatge de cabra amb ceba caramel·litzada 1,80€/uni.

Empanades argentines al forn                                3,50€/uni.

8,90€Braves a les 3 salses

Pa de vidre amb tomàquet      2,90€

Croqueta de foie amb ceps 1,90€/uni.

 

sèsam mol·luscapicacauetsous crustacissense
gluten 

soiablat mostassafruits
secs

peixlàctics vegetarià

5,90€/Uni

5,90€/Uni

Pa bao amb verduretes al wok, blat de moro torrat, 
sèsam i salsa de shitake

Pa bao amb pulled pork a baixa temperatura amb salsa Hoisin

 

 

 

 

      Cassoleta de formatge Ros d'Eroles de la Seu d'Urgell 
   

13,90€



 

LA CARTA

Carpaccio de vedella, amb encenalls de foie, parmesà i ruca 11,90€

Pop amb                          de patata 16,90€

Els nostres ous estrellats amb foie micuit i encenalls de pernil 12,90€

12,90€"Fajitas" de pollastre i verduretes al wok

Canelons de calçots amb beixamel de romesco 12,90€

Tataki de tonyina amb salsa de soja i melmelada de maduixa 16,90€

parmentier

16,90€

12,90€

11,90€

Steak tartar de vedella tallada a mà 

Timbal mallorquí amb llit de parmentier de sobrasada i ou poché

Carpaccio de peus de porc amb timbal d'escalivada 

 

 

 

 

 

 

12,90€Farcellets de pasta al pesto amb formatge   

 

sèsam mol·luscapicacauetsous crustacissense
gluten 

soiablat mostassafruits
secs

peixlàctics vegetarià

LES NOSTRES AMANIDES

                      Amanida de burrata  trufada, trocadero, tomàquet, 

olives kalamata i vinagreta d'avellanes

  12,90€TOSCANA:

                      

                           

       Amanida capgirada de formatge de cabra tebi amb 5 fulles, 

      tomàquet, panses i ametlles amb vinagreta dolça de maduixa

11,90€L'ARNÚS:

                      Amanida de peus de porc, favetes baby, olives kalamata, 

enciams, tomàquet marinat amb pipes i nous i vinagreta de figues

  12,90€FUSSIMANYA:



COQUES  CRUIXENTS 

Coca de salmó fumat i alvocat sobre un llit d'enciams 

Coca de bisbe negre amb formatge i ceba caramel·litzada 

Coca de sobrassada amb mel i formatge de Maó  

HAMBURGUESA  LA  FARÀNDULA

Hamburguesa “ Yankee “ amb enciam, tomàquet, cogombre i cheddar                                                                          

8,90€

7,90€

7,90€

7,90€

15,90€

14,90€

14,90€

14,90€

½ ració        1 ració

Coca de xampinyons, gorgonzola, ruca i nous  7,90€ 14,90€

Coca de bacon amb formatge   7,90€ 

8,90€ 

14,90€ 

Coca de burrata, tomàquets secs, pernil i ruca 15,90€

Hamburguesa amb foie i ceba caramel·litzada                                                                                                       

12,90€

Hamburguesa amb gorgonzola                                                                                                                

Coca                   amb llom, pebrot, formatge i pernil Serranito

Hamburguesa de  vedella de Fussimanya (150 grs.) amb patates fregides 

tallades a mà i panet de Can Bertran                                                                        

15,90€

14,90€

14,90€

U N  T O C  D O L Ç

Els nostres pastissos   …                                                                       

Gelats del territori                                                               

Coulant de xocolata                                              

Joies dolces 
                                      

    

5,90€

4,90€

5,90€

6,90€
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