
PER  DISTREURE'T

Pa de vidre amb tomàquet      

LA CARTA

      

Caneló de brandada de bacallà amb beixamel de pebrot escalivat 
i formatge de cabra   

Carpaccio de vedella, amb encenalls de foie, parmesà i ruca

Cassoleta de formatge Ros d’Eroles amb ratafia i compota de poma    

 
Cassoleta de formatge Ros d'Eroles     

2,50€

10,90€

11,90€

13,90€

12,90€

16,90€Plat de pernil de glà   

sèsam Mol·luscapicacauetsous crustacissense
gluten 

Assortit de 6 croquetes

La truita de la Marta     

8,90€

8,90€

8,90€

8,90€

8,90€

Hummus 3 colors amb pic i pala  

Empanades argentines al forn

Daus de brie arrebossats amb melmelada de fruits del bosc

(dàtil, blat)

Tires de pollastre amb arrebossat de cereals   9,90€

Pop amb                        de patata 15,90€

11,90€Caramels salats de llagostí amb romesco 

10,90€Bunyols de bacallà

10,90€Carpaccio de peus de porc amb botifarra negra i festucs

8,90€Braves a les 3 salses

Nachos Faranduleros  8,90€

9,90€Les mini burguers per compartir

Els nostres ous estrellats 11,90€

11,90€"Fajitas" de pollastre i verduretes al wok

Caneló de bolets i formatge amb beixamel de carbassa 10,90€

Tataki de tonyina amb salsa de soja i melmelada de maduixa  15,90€

Favetes            amb ou ferrat i encenalls de pernil  11,90€baby

Remenat d'ous, pebrot i morcilla de Burgos esmicolada 10,90€

parmentier

soiablat mostassafruites
closca

peixlàctics



COQUES  CRUIXENTS 

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

Coca de llom i pebrot amb formatge i ceba caramel·litzada  

Coca de bisbe negre amb formatge i ceba caramel·litzada 

Coca de sobrassada amb mel i formatge de Maó  

HAMBURGUESES  LA  FARÀNDULA

Hamburguesa de vedella a l'estil “yankee”       

Hamburguesa al plat amb daus de patata             

7,90€

7,90€

7,90€

7,90€

13,90€

13,90€

13,90€

13,90€

½ ració        1 ració

13,90€

10,90€

13,90€

LES NOSTRES AMANIDES

                           

Coca de xampinyons, gorgonzola, ruca i nous  

Coca de botifarra esparracada amb escalivada i 

gratinat de mussolina d'all 

7,90€

7,90€

13,90€

13,90€

Coca de bacon amb formatge   7,90€ 

7,90€ 

13,90€ 

Coca de burrata, tomàquets secs, pernil i ruca 13,90€

       Amanida capgirada de formatge de cabra tebi amb 5 fulles, 

      tomàquet, panses i pinyons amb vinagreta dolça de maduixa

10,90€

                      Amanida de formatge feta, olives negres, enciams, tomàquets xerri 

i alberginia a rodanxes feta al forn amb vinagreta de Mòdena 

  10,90€

                      Amanida de burrata , trocadero, tomàquet, 

olives kalamata i vinagreta d'avellanes
  11,90€TOSCANA:

SANTORINI:

L'ARNÚS:

Hamburguesa amb foie i ceba caramel·litzada               14,90€

                      

  Amanida d’espinacs              salmó, ruca, pera, mango 

i encenalls de parmesà amb vinagreta de mango 

  12,90€baby,LA FRESCA:

Hamburguesa de vedella 12,90€

Hamburguesa amb gorgonzola

                      Amanida de llagostins, variat d'enciams, xerris i romesco

d'alfàbrega  
  11,90€LAMARDEBONA:



VI  BLANC

XAMPANYET : vi d' agulla personalitzat

MULLER CHARDONNAY BARRICA: D.O Tarragona - 100% Chardonnay

D'aromes afruitats  que en boca deixa una sensació cremosa i seca

S  Ó BLANC  (ecològic): D.O. Costers del Segre - Macabeu i Garnatxa A

Vi amb cos, fruita blanca madura i fina fusta

 MINIUS : D.O Monterrei -  100% Godello

EL GORDO DEL CIRCO : Verdejo

Vi aromàtic amb molta estructura, amb aromes de pinya i acidesa

equilibrada en boca

Vi fermentat sobre lies, afruitat amb notes de maduixa i grosella

Copa de vi blanc

8,90€

13,90€

16,50€ 

15,90€ 

17,90€ 

3,50€ 

UN  TOC  DOLÇ

Els nostres pastissos                                                                          

Els dos sorbets                                                               

Coulant de xocolata                                              

Joies dolces 
                                      

    

5,50€

5,50€

5,90€

5,90€

GODEVAL : D.O. Valdeorras - 100% Godello

Vi amb un excel·lent i pronunciat aroma. És intens, delicat, elegant i 

amb records a fruita de l'arbre. En boca és lleuger, suau i saborós.

18,90€ 



VI  NEGRE

SERÈ : D.O Montsant - Garnatxa i Carinyena

Amb aromes de fruits vermells amb certs  tocs  florals. 

MULLER SYRAH: D.O Tarragona - 100% Syrah

Amb sabors de fruits vermells i mora

NOCTÀMBUL : D.O Empordà - Garnatxa i Merlot

QUINTA MILÚ (ecològic):

LOIDANA : D.O priorat - Garnatxa  Carinyena i  Cabernet

ALTA ALELLA  GARNATXA NEGRA: D.O Alella  100% Garnatxa

Una entrada en boca suau amb aroma de fruits vermells

Pretenciós i simpàtic, en nas desprèn aromes naturals de fruits vermells, 
flors i balsàmic

Aroma intens i amb molta fruita. Llarg, vibrant i polivalent

Suau, fresc i jove. En boca molt afruitat i llaminer,
equilibrat i molt fresc.

CAVA AA MIRGIN RESERVA

14,90€

14,50€

14,50€

16,50€

19,50€

14,50€ 

19,50€ 

VI  ROSAT

NORFEU D' AGULLA 

FLOR DE NIT: D.O. Terra Alta - Garnatxa 100%

Vi fresc afruitat amb notes de maduixa i grosella

Delicat però amb cos, untuós i balsàmic

 

9,50€ 

13,90€ 

Copa de vi negre 3,50€ 

12 LUNAS ROSAT ( ecològic): Syrah

 Color dels gerds, records de fruits vermells i un toc de xuxes

14,50€ 
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