Els nostres suggeriments :
Ens agrada oferir producte de temporada i
a l’estiu tenim la sort de tenir productes del nostre hort.
Per això és el que us suggerim.

TAPES
Formatges: semi curat de vaca 100%, curat d'ovella també 100% o una mica de cada M P V

6,50€

Botifarres i llonganissa seca: botifarra negra, botifarra blanca i llonganissa seca M

6,50€

Pernil ibèric: paleta ibèrica de cebo

6,50€

Variat d’embotits i formatge: M P
12,50€

si voleu tastar-ho tot: formatges, botifarres, llonganissa seca i pernil amb pa amb tomaca

Seitons marinats amb vinagre i amanits amb oli, all i julivert

6,50€

Anxoves amb oli d’oliva

6,50€

Tapa de Sípia cuita a la brasa, servida tallada a trossets amb oli, all i julivert

6,50€

Callos “del Charli” guisat del panxa de porc i botifarra negra C

7,50€

Patata fregida:

5,50€

D P amb tres salses all i oli, romesco i tomaca picant
amb la nostra salsa brava

4,50€

fregides i prou

3,50€

AMANIDA I VERDURA
D_codonyat: enciam, formatge, codonyat i fruits secs M P

8,50€

Entremès D_P amb tonyina, anxoves, embotits variats i formatges

10,50€

Amanida Verda D P

7,50€

“Salmorejo”: sopa de tomaca acompanyada de taquets de pernil i pa deshidratat M P 7,50€
Tros i Hort varietat de verdures a la brasa amb formatge de cabra D P

10,50€

BRASA
… tots aquests plats van acompanyats de guarnició segons temporada

Variat D_P amb llonganissa i botifarres M P

12,00 €

Llonganissa M P

9,00 €

Botifarra blanca o negra M P

9,00 €

Cansalada

9,00 €

Entrecot

15,00 €

Corder

15,00 €

Sípia i gambes

15,00 €

HAMBURGUESES amb pa de forn MP
… en tenim de pollastre o de vedella.

Jardinera (enciam, tomaca i ceba cuita) amb formatge
Complement: bacó 1,00 € /ingr. ou ferrat 1,50 € /ingr.

7,50 €

PIZZES ARTESANES MP
Amassades de forma tradicional, amb tomaca natural i 100% mozzarella, cuites al forn de pedra

D_Prades llonganissa de Prades, ceba i pebrot escalivat

13,50 €

Pere Fino tomacó de la nostra conserva i pernil ibèric

12,50 €

Veggie varietat de verdures de temporada V

13,50 €

Blanca i Negra botifarra blanca i negra amb ceba deshidratada

12,00 €

Dolça D_casa nous i mel de les muntanyes de Prades V

12,00 €

Gallina contenta bacó i ou

12,00 €

Quatre formatges V

12,00 €

Anxoves i tàperes

12,00 €

Tonyina i ceba (natural o deshidratada)

10,50 €

Pernil Dolç

10,50 €

* Teniu opció de pizzes sense formatge

Plat Infantil

6,50 €

A escollir entre, llom, hamburguesa de vedella o hamburguesa de pollastre,
acompanyat de patates fregides.

D_POSTRES
Músic amb vi bo Fruits secs amb xarrup de moscatell M P

5,90 €

Formatges amb codonyat M P

5,40 €

Flam d’avellana fet amb llet d’ametlla M P
Pastís rus d’avellana

4,90 €
4,90 €

Pastís de xocolata

4,90 €

Iogurt:

3,50 €

amb melmelada de poma o cirera o bé xarop de maduixa

Gelat: avellana o vainilla

4,00 €

Llegenda dels plats

DP

Sempre que ens és possible, elaborem aquests plats amb productes de la nostra collita, i si no, els

substituïm per productes locals o de proximitat

MP

Els principals productes del plat són de proximitat,

cultivats i/o elaborats a les Muntanyes de Prades o al seu voltant C Plat de la cuina tradicional catalana o
local

V

Identificació de plats per vegetarians

Informació sobre els al·lèrgens:

Preus:

El nostre personal els donarà tota la informació que necessitin.

Tots el preus de la carta inclouen l’IVA.

