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Les Crêpes

• Crêpes amb pollastre, salsa d'ametlla i formatge fos

• Crêpes amb albergínia, formatge de cabra, pinyons torrats i ceba

caramelitzada

• Crêpes mixtes… una de cada
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• Naxos amb formatge fos, salsa picant i guacamole

• Carpaccio de fillet de vedella amb  parmesà i ruccola

• Dàtils amb "bacon" i ametlla

• Butifarró flambetjat amb licor d'orujo

• "Papas bravas"

• Assortiment de croquetes cassolanes -Espinacs, pollastre i sípia-

• Pebres del Padró

• Provolone fornetjat amb confitura cassolana de tomàtiga

• Rollets de carbassó,"bacon" i gambes amb salsa agredolça

• Tostes amb foie i dolç de mango

• Steak tartar (100 grs)

• Sobrassada amb suquet i Quelitas

• Sopa tailandesa de llet de coco, curry verd, verdures i pollastre

• Amanida de formatge de cabra amb bouquet de lletugues, tomàtiga,

figues seques, raïm, poma, nous i panses

• Amanida de ruccola, parmesà, tomàtiga i pinyons torrats

• Amanida de mango i alvocat amb bouquet de lletugues, tomàtiga i

anacards

• Amanida de cruixent de pollastre i gambes amb bouquet de lletugues,

tomàtiga, api, mango confitat, salsa agredolça picant i sesam

• Timbal de esqueixada de bacalla
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Les fondues

• Les fondues de carn s'acompanyen amb verdura, patatò, arròs basmati i salses

d'elaboració casera

- Fondue de �llet de vedella i pit de pollastre

- Fondue de �llet de cangur i pit de pollastre

- Fondue de �llet de vedella, �llet de cangur i pit de pollastre

• Fondue de formatges (Gruyere, emmental, mozzarella i Edam) amb

varietats de pa, api, raïm, poma, pastanaga, cherry...
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 (mínim 2 persones - preus per persona)

Els Bacallans
(Acompanyats amb pastis de patata i verdures de temporada)

Les Carnes

• Fillet de vedella (200grs) o entrecot de vedella (300 grs) amb pastis de

patata i verdures de temporada amb :

- Sobrassada caramelitzada (Especialitat Es Mussol)

- Cabrales, nous i panses

- Provolone fos

- Pebre verd

- Foie i reducció de "Pedro Ximenez"

- Foie i mango caramelitzat

• Galta de vedella amb salsa de Porto amb verdura i patata

• Broqueta de �llet de cangur amb arròs basmati i salsa curry

• Fillet de cangur amb salsa de mostassa i arròs basmati

• Steak tartar (180 grs)
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• Llom de bacallà amb crema de mel, alls tendres i gambes

• Llom de bacallà amb dolç d'albergínia

• Llom de bacallà caramelitzat, amb pebres i pinyons torrats
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Pa amb tomàtiga i olives  p/p 1.50

IVA inclòs

AL·LÈRGENS
Els plats que apareixen en 
aquesta carta poden incloure 
algun tipus d'al·lergen. Si és 
necessari, consulti la seva 
elecció amb el personal del 
restaurant. Gràcies



Apte per celíacs: si vostè es celíac, no dubti a fer-nos 

saber, ja que alguns dels plats que hem assenyalat han 

de patir petits canvis perquè s'adaptin a la seva dieta. 

Igualment serà un plaer escoltar qualsevol 

suggeriment que pugui fernos per contribuir a millorar 

el nostre servei.  Gracies.

Els Postres Cassolans!!

• Pastís de formatge amb dolç de mango

• Pastís de formatge amb gerdons

• Bono� (Pastis de plàtan, dolç de llet i nata)

• Sopa de xocolata blanc amb fruits vermells, “crumble” i broqueta de

freses

• Biscuit de �gues (gelat) amb rom i dolç de kiwi

• Gelat de herba lluisa amb fruits vermells i dolç de mango

• Gelat d'ametlla

• Crêpe de xocolata amb nata

• Pancake: Crêpe amb dolç de llet, gelat de vainilla, nous i plàtan

• Fondue de xocolata amb fruites fresques (Min.2 pers./preu p.pers)

• Taula de formatges amb codony i nous

Gelats/Sorbets

• Gelat de vainilla

• Gelat de xocolata

• Sorbet de mango

• Sorbet de llimona

• Sorbet de llimona amb marc de cava
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