
SUGGERIMENT DEL  DIA 
dijous, 25 / maig / 2023 

Reserves : Telèfon 93 656 10 02 o Whtasapp 93 656 10 02 
si teniu alguna al·lèrgia cal que ens ho comuniqueu. Preus amb IVA inclós 

ENTRANTS 

Paella  
Amanida de formatges amb pesto 

Rostat de verdures 
Amanida alemana 

Meló de Cataloup amb pernil 
Crema de carbassó 

Sopa de caldo amb pasta 
Amanida verda 

 
Plats amb suplement 

Cargols a la brasa (4,00 €) 
Cargols bullits (4,00€) 

Cargols a la gormanda (4,00€) 
Cargols amb salsa alegre (4,00€) 

Verdures a la brasa (3,60€) 
Albergínia a la brasa amb formatge de cabra (2,30 €) 

Bacallà esqueixat a l’estil de pare(4,40€) 
6 filets d’anxova de l’Escala amb pa amb tomàquet(4,80€) 

Canelons de cal  agristà (3,60€) 
Canelons de bolets i carn (3,60€)  

Canelons d'espinacs vegetarians (3,60€) 
Canelons de bacallà i albergínia(3,60€) 
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SEGONS 

Conill rostit 
Seitons frescos enfarinats 

Estofat de vedella amb cervesa 
Pollastre a l’ast 

Bistec de vedella de cal Bastús a la brasa 
Llom duroc a la brasa 

Hamburguesa vegana de cigrons i espinacs 
Sardines en escabetx 

Verat en escabetx 
 

Plats amb suplement 
Sípia fresca a la planxa (5,00€) 

Rap frecs a la planxa(8,00€) 
Turbot a la planxa frecs 2 persones (20,00 €) 
Entrecot de vedella de 200 a 300 gr.(6,50€) 

Conill a la brasa (3,00€) 

Botifarra crua de Sant Vicenç (3,05€) 
Botifarra carellota de la Botigueta (3,05€) 

Botifarra negra del Marc Coma (3,05€) 
Secret de porc duroc a la brasa 200 gr. (3,50€) 

Pit o cuixa de pollastre a la brasa (2,75€) 
Xurrasco a la brasa (3,85€) 
Cabrit arrebossat (11,35 €) 

Filet de vedella cal Bastús 200 gr. (12,00 €) 
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POSTRES 

Cireres de Can Colomé 
Poma al forn 

Meló de caraloup 
Flam a la casa 

Pastís de formatge blau 
Coca de la Dolors regada amb xocolata 

Sorbet de llimona fet a casa 
Sorbet de maduixot fet a casa 

Crema catalana 
Puding d’avellana 
Formatge de Maó 

Gelat de menta amb toc de rom 
Formatge sec tipus manchego 

Gelat de biscuit regat amb xocolata 
Iogurt natural amb fruits secs o maduixots o melmelada de llimona 
2 Boles de gelat de torró, mandarina, gerds, nata, xocolata o vainilla  

Montadito de formatge i codony 
Caf  irland s (4,20€) 

Tallat 
Caf  

 nfusions orgàniques 
Postres sol : 2,00€ 

 

Preu del men  : 13,95€ 

1 entran,1 segon, 1 postres, 1 beguda individual i pa blanc o integral(suplements a part) 

Preu ½ menú : 10,70€ 
1 plat, postres, pa blanc o pa integral i beguda individual (suplements a part) 

 
Tar a valgristà de 20 1 men s amb pagament en efectiu 

 

 


