
CARTA DE NADAL 
 

 

ENTRANTS 
 

Ostres Amelie 
Ostras Amelie 

(Unitat) 6,00 € 
 

Barqueta de salmó fumat, mantega de tàperes i anet 
Montadito de salmón ahumado, mantequilla de alcaparras y eneldo 

3.50€ unitat  
 
Amanida Mesclum de formatge de cabra, fruits secs i vinagreta de mel  
Ensalada mézclum de queso de cabra, frutos secos y vinagreta de miel  

13,50 € 
 

Escalivada amb filets de sardina fumada  
Escalivada con filetes de sardina ahumada 

13,50 € 
 

Encenalls d’espatlla ibèrica de glà  
Virutas de paleta ibérica bellota  

 25,50 € 
 

Tàrtar de tonyina vermella amb alvocat i ceba 
Tartar de atún rojo con aguacate y cebolla 

 24,50 € 
 

Tradicional Escudella de Nadal amb pilota trufada, galets i parmesà 
Tradicional“Escudella” de Navidad, pelota trufada, galets y parmesano 

 14,00 € 
 

Sopa de peix, estil bouillabaisse 
Sopa de pescado, estilo bouillabaise 

 16,00 € 
 

Llagostins frescos a la planxa o vapor 
Langostinos frescos a la plancha o vapor 

 34,00 € 
 

Xipirons andalusa amb pebrots del Padró 
Chipirones andaluza con pimientos del Padró 

 25,50 € 

 
 



CARTA DE NADAL 
 

 

PLATS PRINCIPAL 

 
Turbot al forn amb patata, cebe i tomàquet  

Rodaballo horno con patatas, cebolla y tomate  
   30,00 € 

 
Llom de Bacallà agradolç amb prunes i pinyons 

Lomo de Balalao agridulce con ciruelas y piñones 
  26,00 € 

 
Tataki de tonyina vermella amb sèsam i soia 

Tataky de atún rojo con sésamo y soja 
  28,00 € 

 
Caneló de peix i marisc amb beixamel lleugera d`escamarlans 

Canelón de pescado y marisco con bechamel ligera de cigalas 
 18,00 € 

 
Garrinet al forn amb patata panadera 

Cochinillo al horno con patata panadera 
30,00€ 

 
Cuixa de Pollastre de pagès farcit de fruites, pinyons y salsitxes 
Pierna de Pollo de corral relleno de frutas, piñones y salchichas  

 24,50 € 
 

Canelons de Nadal amb foie gras i tófona 
Canelones de Navidad con foie y trufa 

 15,00 € 
 

Filet de vedella dels Pirineus amb salsa de foie i ceps confitats 
Solomillo de vedella de los Pirineos, salsa foie y ceps confitados 

  28,00 €  
 

Arròs a banda amb espardenyes amb all i oli suau apart 
Arroz a banda con espardenyes con alioli suave aparte 

  32,00 € 
 

Arròs caldòs de llamàntol 
Arroz caldoso de bogabante 

  34,00 € 
 


