
a casa



Anxoves salades de lꞋEscala, oli dꞌoliva verge i pebre negre (4 peces)  10,00
Ceba vermella de Figueres al cop de puny 4,00
Boquerons marinats a casa amb all i julivert (5 peces) 4,50
Llengua de vedella amb vinagreta de verduretes 3,50
Gotet de sopa de peix 4,00
Talls de bacallà fregits amb allioli picant 8,80
Croquetes de rostit fetes a casa (4 peces) 6,50

Entrecot de vedella de Girona amb patates rostides, all i herbes (350 gr)  15,50
Costelles de xai amb patates rostides, all i herbes  (4 peces)  15,50
Espatlla de cabrit a la brasa amb patates fregides bones 21,50
Botifarra gruixuda de porc Duroc amb pebre negre i mongetes del ganxet  7,90

COSETES PER PICAR

AMANIDES I ENTRANTS FREDS

PEIX DE LES LLOTGES DE LA COSTA BRAVA

LA BRASA

PLATILLOS I GUISATS  tradicionals fets a casa

SALSES
Romesco  1,60
Allioli fet a casa  1,60

Amanida verda de temporada ben parida amb envinagrats  8,20
Amanida de formatge dꞌovella Mas Farró, nous, poma, panses, pa torrat 
i vinagreta de mostassa 8,50
Amanida de carxofes amb fruits secs, espatlla d´ibèric, manxego i romesco 10,50
Cabdells dꞌenciam amanits amb anxoves, pebrot escalivat i ventresca de tonyina
9,80
Esqueixada de bacallà, tomàquet, escarola, olives, mongetes del ganxet 
i romesco  10,50
Escalivada feta a la brasa amb albergínia, ceba, pebrot, patata i alls  8,50

Sopa de peix i marisc amb crostons de pa i salsa rouille 12,50
Faves i pèsols estofats a la Catalana amb cansalada i botifarra negra 14,50
Carxofes cuites amb el seu suc i pernil ibèric de glà 14,50
Macarrons rostits amb botifarra de pagès, sofregit de ceba i tomàquet natural  7,80
Canelons gratinats de rostit tradicional (3 peces)  10,50
Cargols a la llauna amb "picadillo", tomàquet i allioli negat (40 peces)  9,70
                                                                                                                                         (70 peces)   16,10
                                                                                                                                         (120 peces) 25,20

ENTRANTS CALENTS

Pop a la brasa, patata al caliu amb oli de pebre vermell i allioli suau 19,80
Rapet de costa a la planxa amb all i julivert o amb all i bitxo 16,70 
Verat a la planxa amb all, bitxo i patata escalivada 10,80

Sèpia estofada amb pèsols i mandonguilles 13,50 
Rostit de pollastre, conill i botifarra fet amb molta paciència 15,80
Fricandó de vedella de Girona fet amb llata i bolets salats 13,50
Galta de porc rostida amb verduretes, romaní, farigola i patates fregides bones  10,80
Cap i pota de vedella amb cigrons i xoriço picant  10,80

COCA DEL FORNER
1/4 coca de forner, tomàquet de penjar i all (2 persones)  2,50

1/2 coca de forner, tomàquets de penjar i alls (4 persones)  5,00

1 coca de forner, tomàquets de penjar i alls (8 persones)  10,00



Indispensable - D.O. Empordà  9,70
Macabeu, Sauvignon Blanc, Moscat i Garnatxa

Les Troies Criança Sobre Lías - D.O. Montsant  12,00
Garnatxa vermella i Macabeu

Vailet - D.O. Empordà  12,80
Lladoner Blanc i Macabeu

Gran Crisalys - D.O. Penedès  17,40
Xarel·lo i Chardonnay

VINS BLANCS

Torelló Costa Brava Brut Reserva - CORPINAT  18,70
Macabeu, Parellada i Xarel·lo

Prima Vides Brut - D.O. Cava  10,90
Macabeu, Parellada i Xarel·lo

ESCUMOSOS

POSTRES

VINS ROSATS
Inspirador - D.O. Empordà  12,30
Carinyena i Garnatxa

Cara Nord Trepat - D.O. Conca del Barberà  16,00
Trepat

VINS NEGRES

Llavors - D.O. Empordà 13,60
Macabeu, Malvasia i Syrah

Vi de Vila Porrera- D.O. Priorat  19,40
Carinyena i Garnatxa

Les Troies - D.O. Montsant  10,90
Garnatxa i Carinyena

Ferrer Bobet Criança - D.O. Priorat  28,00
Carinyena, Garnatxa, Syrah i Cabernet Sauvignon

Lupins

Làctics

Ous

AL·LÈRGENS

Gluten

Fruits secs

Peix

CrustacisTrufes de xocolata  4,50

Pastís de formatge amb gelat de canyella i compota de poma rostida  5,00

Pinya natural amb menta fresca 3,50

Recuit de drap de quilo, servit a cullerades amb mel o melmelades  3,50

Flam dꞌou fet a casa amb nata  3,50

Borratxo de rom cremat amb rovell  i chantilly de vainilla 4,00



FEU LA VOSTRA COMANDA

Truqueu al telèfon 658 351 588

Teniu dues opcions: 
Podeu venir-la a buscar al Restaurant
o te la portem a casa

DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE

Horari de 12:00 h a 17:00 h

Si la vostra comanda és superior a 50€ els ports són gratuits, 
en cas contrari es cobraran 10€.

RUTES

Llagostera - Santa Cristina d'Aro - Castell d'Aro - 
Sant Feliu de Guíxols - S'Agaró i Platja d'Aro

Altres poblacions consultar


