
Les carns a la brasa
· Botifarra de pagès de Can Valls, Sant Martí Sapresa 9,00

· Botifarra selecció Casanovas 1906 de Terrassa  9,20

· ‘Vacio’ (tall que es pela) de Can Kiku a la brasa 10,50

· Xurrasco de vedella AngusCat a la brasa 10,90

· Entrecot de vedella femella (500 g.) a la brasa 19,20

· Filet de vedella (225 g.) a la brasa  20,90

· Costelló de porc ibèric        
 cuinat a baixa temperatura i acabat a la brasa 9,20

· ‘Abanico’, tall de porc ibèric       
  Jamones Blázquez (Guijuelo) a la brasa 12,90

· Secret de porc ibèric a la brasa de     
  Juan Manuel (Guijuelo) 16,20

· Magret d’ànec de Denominació d’Origen a la brasa 16,50

· Costelles de xai lletó del Baix Empordà (Can Miquel) 14,80  

· Un quart de pollastre sencer cuinat a la brasa 7,50

· Mig conill a la brasa amb all i oli 9,90

· Guatlles a la brasa a l’estil provençal 9,80 

· Mitja espatlla de xai rostida a l’antiga 17,50

Totes les carns es serveixen amb guarnició, 
cuinades a la brasa de carbó vegetal, 

condimentades i en el seu punt de cocció.

· Coca de pa amb tomàquet  2,90   
· Ració de patates fregides casolanes  3,60

· Panotxa de blat de moro 2,60  · Salses 1,80  · Panera de pa 1,30

A més, suggeriments fora de carta

Cuinem al moment i tot necessita el seu temps de preparació i/o cocció.

Gràcies per la visita!

Preus expressats en Euros. Inclouen el 10% IVA

Plats per a nens
· Pasta del dia amb bolonyesa 7,00
· Croquetes de pollastre amb guarnició 7,00
· Llom a la brasa amb patates 7,00

Amanides i entrants
· Amanida catalana clàssica de Ca l’Isern 8,10
· Amanida de formatge de cabra i nous amb vinagreta  9,10
· Amanida de tomàquet, tonyina i ceba  8,90
· Esqueixada de bacallà  9,30
· Clàssic còctel de gambes i surimi  7,40
· Canelons tradicionals de l’avi Enric  7,90
· Coca amb escalivada i anxoves o tonyina  9,20

Per començar, picar o compartir
· Anxoves de l’Escala netes a casa amb pa de coca  8,90
· Escopinyes saltejades amb all i julivert  7,50
· Calamars a la romana  7,50
· Gambes amb allada  8,90
· Salmó fumat Norueg amb anxova de casa, nous i olivada 12,50
· Carpaccio de llom baix de vaca madurada 12,50

La Carta 

AVÍS
Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies:

Consulteu al nostre personal.

1.- Per començar, compartint:
· Anxoves de l’Escala

· Calamars a la romana
· Amanida de temporada

2.- La carn:
· ‘Xuletón’ de vaca de pastura, 

maduració mínima de 40 dies.

Pes aproximat d’1 Kg. 

Servim amb guarnició.

3.- Per acabar, triem postre de la nostra carta

Beguda: Aigua i una ampolla de vi D.O. Catalunya

- Per a dues persones -

32 € PER PERSONA


