Entrants freds
Amanida del Mas Blanc

PREU
9,00 €

Ensalada del Mas Blanc

Amanida verda

6,00 €

Ensalada verde

Mil fulls amb encenalls de pernil ibèric

9,00 €

Mil hojas con virutas de jamón ibérico

Esqueixada de bacallà

9,00 €

Esqueixada de bacalao

Entremès

6,00 €

Entremeses

Espardenya d'escalivada amb anxoves

10,00 €

Pan tostado con escalibada y anchoas

Carpaccio de vedella

10,00 €

Carpaccio de ternera

Entrants calents
Canelons casolans

9,00 €

Canalones artesanos

Arròs mixta (mín. 2 pers.)

10,00 €

Arroz mixto

Risotto de bolets

12,00 €

Risotto de setas

Parmentier amb ou escumat i encenalls de pernil ibèric

11,00 €

Parmentier con huevo poché y virutas de jamon ibèrico

Pasta del dia
Pasta del dia

PREUS AMB IVA INCLÒS

7,00 €

Peixos
Cua de rap a la planxa amb all i julivert

12,50 €

Cola de rape a la pancha con ajo y perejil

Croquetó de tonyina amb salsa de bolets

15,00 €

Croquetó de atún con salsa de setas

Graellada de peix i marisc

20,00 €

Parrillada de pescado

Llenguado a la taronja

9,50 €

Lenguado a la naranja

Llom de bacallà a la catalana

15,00 €

Lomo de bacalao a la catalana

Calamars a la Romana

7,00 €

Calamares a la romana

Pop a la brasa

10,00 €

Pulpo a la brasa

Carns
Entrecot de vedella a la brasa o amb salsa rocafort o al pebre o bolets

15,00 €

Entrecot de ternera a la brasa o con salsa roquefort o a la pimienta o con setas

Filet a la brasa o amb salsa rocafort o al pebre o amb bolets

18,00 €

Filete a la brasa o con salsa roquefort o a la pimienta o con setas

Magret d'ànec amb parmentier i salsa de fruites del bosc

12,00 €

Magret de pato con parmentier y salsa de frutas del bosque

Carn a la brasa ( llom, botifarra, conill o pollastre)

8,00 €

Carne a la brasa (lomo, butifarra, conejo o pollo)

Xai a la brasa

9,00 €

Cordero a la brasa

Cabrit arrebossat

12,00 €

Cabrito rebozado

Guisat del dia
Guisado del dia

PREUS AMB IVA INCLÒS

9,00 €

Postres
Flam

4,00 €

Flan

Crema catalana

4,50 €

Crema catalana

Mató amb mel

3,70 €

Miel y requesón

Valencià

5,00 €

Valencia

Fruita del dia

2,00 €

Fruta del día

Profiterols amb xocolata calenta

4,50 €

Profiteroles con chocolate caliente

Busca trufes

4,50 €

Busca trufas

Pastis de la casa

3,50 €

Pastel de la casa

Coulant de xocolata

4,00 €

Coulant de chocolate

Crocant

3,00 €

Crocanti

Coco gelat

4,20 €

Coco helado

Llimona gelada

4,00 €

Limón helado

Pastís al whisky

3,50 €

Pastel al whisky

Músic
Músico

PREUS AMB IVA INCLÒS

3,00 €

Suggerencies vegetals
Crema de carbassa

6,00 €

Crema de calabaza

Escalivada

6,00 €

Escalibada

Graellada de verdures

8,00 €

Parrilla de verduras

Lasanya vegetal

7,00 €

Lasaña vegetal

Canelons d'espinacs

9,00 €

Canalones de espinacas

Hamburguesa vegetal

8,00 €

Hamburguesa vegetal

Truita d'espàrrecs verds
Tortilla de esparragos verdes

PREUS AMB IVA INCLÒS

6,00 €

