
 

CAP DE SETMANA  

Menú 
 

Crema de marisc  o Amanida de temporada 

 

PRIMERS A ESCOLIR 

 

Pernil i llom amb torrades 

Timbal d’albergínia amb peus de porc i muselina de codony 

Calamars a la romana  

Cargols amb centollo  

Arròs a la cassola ( 20 minuts ) 

 

 
 SEGONS A ESCOLLIR  

 

Abanico de porc ibèric al jabugo 

Cabrit a la brasa ( Plat típic ) 

Entrecot al gust  

Xai a la brasa  

Xurrasco a la brasa  

Ossobuco amb bolets 

Peix a la planxa a escollir ( Lluç o Rapet ) 

Rapet al forn 

Bacallà a l’all cremat 

Galta de porc rostida  

Llata de vedella rostida amb bolets 
 

 

PA , AIGÜES ,  VI  POSTRES I CAFE ( ELS REFRESC NO ESTAN INCLUITS ) 
 

NO ES COBRA INDIVIDUALMENT GRUPS SUPERIORS A 8 COMENSALS 

 

TAULA COMPLERTA    PREU PER PERSONS IVA INCLOS 28’50€ 

El preu del envàs per emportar 0’50€ no esta inclòs en el menú  
 

WIFI : lamasia58 
Les persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentaries consulteu al nostre personal 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENU ESPECIAL  

PER COMPARTIR 

Amanida de temporada 

Pernil i llonganissa 

Calamars a la romana 

Assortit de croquetes de la casa 

Cargols amb centollo 

 

SEGON A ESCOLLIR 

Abanico de porc ibèric al jabugo 

Cabrit a la brasa ( Plat típic ) 

Entrecot al gust  

Xai a la brasa  

Xurrasco a la brasa  

Ossobuco amb bolets 

Peix a la planxa a escollir ( Lluç o Rapet ) 

Rapet al forn 

Bacallà a l’all cremat 

Galta de porc rostida  

Llata de vedella rostida amb bolets 
 

 

Una ampolla de vi de la casa cada dos persones 

Una ampolla de cava de la casa cada quatre persones 

Pa , aigües , postres i cafè 

 

TAULA COMPLERTA ( MINIM 2 PERSONES ) 

NO ES COBRARA INDIVIDUALMENT ALS GRUPS SUPERIORS A 8 
COMENSALS  

 

PREU 34€ IVA INCLOS PER PERSONA 

    WIFI : lamasia58 
Las persones amb intoleràncies o al·lèrgies alimentaries consulteu al nostre personal  


