CARTA

ESMORZARS / DESAYUNOS de 9.30 a 12.00 h
Begudes incloses: copa de vi blanc (Roda) o vi negre (Rioja) o 1 refresc o 1 cervesa
Bebidas incluidas: copa de vino blanco (Rueda) o vino negro (Rioja) o 1 refresco o 1 cerveza

Entrepans / Bocadillos

Plat / Plato

Especials / Especiales

Tonyina

Botifarra brasa amb mongetes

Plat de pernil ibèric

Butifarra brasa con judias

Atún

Pernil ibèric

Croquetes de carn d’olla
Croquetas de cocido

Jamón ibérico

Truita francesa

Ous ferrats amb patates i pernil
Huevos fritos con patatas y jamón

Tortilla francesa

Formatge manxec

Sipia a la planxa amb guarnició
Sepia a la plancha con guarnición

Queso manchego

Llonganisa

ENTRANTS / ENTRANTES

Plato de jamón ibérico

DE BRUGUÉS

Gambes a l’allet

racó poètic

Gambas al ajillo

Bacallà a la llauna
Bacalao a la llauna

Costelles i mitjanes de xai a la brasa amb guarnició
Costillas y medianas de cordero a la brasa con guarnición

Longaniza

8,00 €

12,00 €

Menú Cap de Setmana

PRIMERS
• SALMOREJO CORDOBÉS
• PINYA AMB PERNIL IBÈRIC
• AMANIDA MASIA

SEGONS
• TIRA DE VEDELLA BRASA AMB
GUARNICIÓ

• MELÓS DE VEDELLA ROSTIT AL

VI NEGRE AMB GUARNICIÓ
• FIDEUÀ AMB ALL I OLI ARRÒS
CALDÓS DE LLAMÀNTOL (SUPL.
10€, MIN 2PAX)

• BACALLÀ A MOUSE D´ALL I OLI

16,90 €

Menú Degustació
Per picar
Mini esqueixada de bacallà
Mini esqueixada de bacalao

Anxoves amb fons de tomàquet natural
Anchoas con fondo de tomate natural

Pernil ibèric
Jamón ibérico

Croquetes de carn d’olla (1,3)
Croquetas de cocido

Gambes a l’allet
Gambas al ajillo

Segons a escollir
Mitjana de Vedella de 1 kg.
a la pedra amb guarnició. 2 pax.
Mediana de Ternera de 1 kg. a la piedra con guarnición

Espatlla de xai estil Segovia
Espalda de cordero estilo Segovia

Arròs caldós amb llamàntol (1,2,14,15)
Arroz caldoso con bogavante

Postres
Pastís taten de poma amb gelat (1,7)
Tarta taten de manzana con helado

Couland de xocolata amb gelat (1,7)
Tarta de whisky helado con chupito de J.G.

Gelat de turró (1,7,8)
Helado de turrón

Begudes
Ampolla aigua o copa de vi blanc (Roda)
Botella de agua o copa de vino blanco (Rueda)
o cpa de vino tinto (Rioja)

o 1 refresc o 1 cervesa
o 1 refresco o 1 cerveza

35,00 €

• CREMA CATALANA
• MATÓ AM MEL
• XARRUP DE LLIMONA
• MADUIXES AMB SUCRE

VINS NEGRES / VINOS TINTOS
Copa vi de la casa
Chitón
Sangre de Toro
Sangre de Toro 3/8
Raimat Abadia
Protos Roble
Azpilueta criança
Cuné criança
Marqués de Cáceres
Muga criança
Enate criança
Torres Coronas
Marqués de Riscal Reserva
Marqués de Murrieta
Pesquera crianza
Pago de los Capellanes
Sangría de vino

CAVES / CAVAS

Couland de chocolate con helado

Pastís de whisky gelat amb xupito de J.B (1,7,8)

o copa de vi negre (Rioja)

POSTRES

CARTA de VINS

Menú
Infantil
No es pot compartir

Vinya Aderus Brut Nature
Duc de Foix Brut Nature
Anna de Codorniu
Anna de Codorniu Rosat
Gran Plus Ultra de Codorniu
Brut Barroco de Freixenet
Torelló Gran Reserva Brut Nature
Reina Ma. Cristina
Gramona Imperial
Sangría de cava

VINS BLANCS / VINOS BLANCOS

Primers
Macarrons Bolonyesa
Macarrons Boloñesa

Canalons gratinats
Canelones gratinados

Croquetes de carn d’olla amb patates
Croquetas de cocido con patatas

Segons a escollir
Pollastre a la brasa amb patates fregides
Pollo a la brasa con patatas fritas
Escalopa de pollo con patatas fregides

Xai a la brasa amb patates fregides
Cordero a la brasa con patates fregides

Postres
Flam d’ou amb nata (3,7)
Flan de huevo con nata

Gelat (1,3,7)
Helado

Begudes
Aigua o refresc
15,00 €

PEIXOS I ARROSSOS / PESCADOS Y ARROCES

18,50
7,50
10,00
10,00
9,75
11,50
7,50
12,00
9,00
10,00
9,00
7,50
12,50
12,50
7,00
1,50
2,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

* Mínimo 2 pax

Gambes a l’allet / Gambas al ajillo
Pota de pop a la brasa / Pata de pulpo a la brasa
Lluç a la planxa o a la vasca (1) / Merluza a la plancha o a la vasca (1)
Lluç a la marinera / Merluza a la marinera (1,2,14,15)
Bacallà a la llauna / Bacalao a la llauna (1)
Bacallà a la mouse de all-i-oli / Bacalao a la mouse de all-i-oli (1,3,7)
Arròs mariner / Paella marinera (1,2,14,15) *
Fideuà amb sipia i gambes / Fideuá con sepia y gambas (1,2,14,15) *
Arròs negre amb sípia i gambes / Arroz negro con sepia y gambas (1,2,14,15)*
Arrós caldós amb llamàntol / Arroz caldoso con bogavante (1,2,14,15) *

16,90
19,00
12,00
16,00
17,50
17,50
14,90
13,90
14,90
23,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Pollastre a la brasa amb guarnició / Pollo a la brasa con guarnición
6,90
7,90
Butifarra a la brasa amb mongetes / Butifarra a la brasa con judias
10,00
Xurrasco a la brasa amb guarnició / Churrasco a la brasa con guarnición
11,00
Xai a la brasa amb guarnició / Cordero a la brasa con guarnición
11,50
1/2 Conill a la brasa amb guarnició / 1/2 Conejo a la brasa con guarnición
Costelles i mitjanes de xai a la brasa amb guarnició
14,00
Costillas y chuletas de cordero a la brasa con guarnición
14,00
Entrecot a la brasa amb guarnició / Entrecot a la brasa con guarnición
15,00
Entrecot al gust (pebre o roquefort) / Entrecot al gusto (pimienta o roquefort)
Mitjana de vedella de 1 kg a la pedra amb guarnició
38,00
Chuletón de ternera de 1 kg a la piedra con guarnición
15,00
Espatlla de xai a l’estil de Segovia / Ternasco al estilo de Segovia
20,00
Filet de vedella a la brasa amb guarnició / Solomillo de ternera a la brasa con guarnición
Filet de vedella al gust (pebre o roquefort)/ Solomillo de ternera al gusto (pimienta o roquefort) (7) 21,00
Graella de carns a la brasa amb guarnició /Parrillada de carnes a la brasa con guarnición 2 pax.29,00

€
€
€
€
€

CARNS / CARNES

€
€
€
€
€
€
€
€

POSTRES / POSTRES

Escalopa de pollastre amb patates fregides

PVP 25€ IVA INCLÓS

Ració de pernil ibèric / Ración de jamón ibérico
Amanida Masia (3,14) / Ensalada Masia
Amanida de formatge de cabra tebi (4,7,8) / Ensalada de queso de cabra tibio
Ració d’anxoves amb fons de tomàquet / Ración de Anchoa con fonde de tomate
Esqueixada de bacallà (14) / Esqueixada de bacalao
Xató (1,8,14) / Xató
Gaspatxo (1) / Gazpacho
Pinya amb pernil ibèric / Piña con jamón ibérico
Musclos a la marinera (2,12,15) / Mejillones a la marinera
Cargols a la llauna (1,3) / Caracoles a la llauna
Croquetes de carn d’olla (1,3,7) / Croquetas de cocido
Escalivada / Escalibada
Escalivada amb anxoves (14) / Escalibada con anchoas
Escalivada amb formatge de cabra(7) / Escalibada con queso de cabra
Canalons de carn gratinats (1,7) / Canelones de carne gratinados
Pa de pagès torrat, tomàquet i all / Pan de payés tostado, tomate y ajo
Salses (1,3,7,8) / Salsas

VINS ROSATS / VINOS ROSADOS
Enate
Lambrusco
Cresta Rosa
Mateus Rosé
Gran Feudo

Flam d’ou amb nata / Flan de huevo con nata (3,7)
Crema catalana / Crema catalana (1,3,7)
Trufes gelades amb nata / Trufas heladas con nata (7)
Gelat de vainilla o xocolata / Helado de vainilla o chocolate (1,3,7)
Gelat de turró / Helado de turrón (1,7,8)
Xarrup de llimona / Sorbete de limón (1,7)
Pastís taten de poma amb gelat / Pastel taten de manzana con helado (1,7,8)
Couland de xocolata amb gelat / Couland de chocolate con helado (1,7)
Pastís de whisky gelat amb xupito de JB / Pastel de whisky helado con chupito de JB (1,7,8)
Cafè Irlandès / Café Irlandés (7)

4,95
5,90
6,00
4,90
5,50
5,90
7,00
7,00
6,90
7,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

