
 

   

Entrants 

Crema de carbassa amb oli de tòfona i encenalls de foie 

Crema de calabaza con aceite de trufa y virutas de foie 
o 

Coca de tomàquets i fruits secs amb formatge Neu i amanida  

Coca de tomates y frutos secos con queso Neu y ensalada  
o 

Canelons de l’àvia Rosa amb beixamel de tòfona 

Canelones de la abuela Rosa con bechamel de trufa 
o 

Trinxat de muntanya amb rosta i botifarra negra 

“Trinxat” de montaña con tocino y butifarra negra 
o 

Arròs de muntanya a la cassola amb carreroles  

Arroz de montaña a la cazuela con senderuelas    (MIN. 2 PERS, Supl. 3,00 € p.p) 

Segons 

Orada al forn amb llit de verduretes i patata 

Dorada al horno sobre verduritas y patatas 
o 

Bacallà confitat amb cigrons i orella 

Bacalao confitado con garbanzos y oreja  (Supl. 2,50 €) 
o 

Magret d’ànec amb salseta de maduixes 

Magret de pato con salsita de fresas 
o 

Melós de vedella amb parmentier de patata 

Carrillera de ternera con parmentier de patata 
O 

Gall Roig de l’alt Urgell a l’estil de l’àvia Quica ( Supl. 3,00 €) 

“Gall Roig” del Alt Urgell al estilo de la abuela Quica 
o 

Espatlla de corder a les 12 hores 

Paletilla de cordero a las 12 horas 

Les Postres 

Pastisseria de la casa / Pastelería de la casa 

Plàtan saltat amb gelat de xocolata / Plátano salteado con helado de chocolate 

Sopa de fruita de la passió amb sorbet d’alfàbrega Sopa de fruta de la pasión con  

sorbete de albahaca 

Pastís de poma, crema anglesa i gelat d’avellana 

Pastel de manzana, crema inglesa y helado de avellana 

(20 minuts)  (suplement 2,5€) 

Mató amb mel i nous  Requesón con miel y nueces 
 

Preu del menú 25,00 € 

Plat únic + postres 20,00 € / Plato único + postres 20,00 € 


