
                  
                  

      
PER PICAR 

“Montadito”  d´ou de guatlla fregit  al llit de sobrassada amb toc de mel. (unitat) 2,30 € 

Croquetes de rostit (unitat) 1,90 € 

Encenalls de foie amb reduccio de taronja amarga. 13,95€ 

Carpaccio de gambas. 13,95€ 

Pernil ibèric. 18,00€ 

Filetes d´anxoves del nort. (unitat).  1,95 € 

       ENTRANTS 

Salmorejo amb ous de guatlla i virutes de pernil cristal.litdes. 7,50€ 

Amanida de tomàquet del temps amb  ventresca de tonyina i ceba. 9,95€ 

Crema de pèsols amb botifarra negre. 8,95 € 
  

Amanida Ermitatge 
                                   (barreja d`enciams,ceba,tòmaquet,formatge de cabra i vinagreta de fruits) 9,45€ 

Escalivada Ampurdanesa a la brasa (amb anxoves i raïm ). 10,90€ 

Ous estrellats amb pernil ibèric i oli de trufa. 9,45€ 

Canelones casolans. 9,25€ 

Verdures de temporada a la brasa amb salsa romesco. 8,95€ 

Trinxat de la Cerdanya amb “rosta” i botifarra. 10,70€ 

Tortellinis de pasta fresca farcits de ricotta i espinacs 
a las dos salses de queso de cabra y tomate amb un toc de Pedro Ximenez. 9,90€ 
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CARNES 

Arroz d´anec bolets (min 2 per). 14,95€ 

Hamburgesa de filet de vedella a la brasa (270 gr.) amb compota de poma. 14,95€ 

Melos de vedella amb reducció al vi negre i pure de patates. 14,75€ 

Magret d´anec a la salsa de fruits del bosc. 14.75€ 

Peus de porc cruixents a la brasa macerats al cava.. 13,50€ 

PESCADOS 

Pop a la brasa. 15,95€ 

Llenguado a la plancha  amb  verdures. 15,50€ 

Timbal de bacalla al ajoarriero. 15,50€ 

Bacalla con escalunyes i nabius. 15,50€ 

LES NOSTRES BRASES ( amb la seva guarnició) 
Cunill. 9,90€ 

Pollastre. 9,90€ 

Botifarra. 9,90€ 

Costelles i  mitjanes de xai. 14,90€ 

Entrecot de vedella de la comarca. 18,95€ 

Filet de vedella de la comarca. 21,95€ 

“Chuletón”de la comarca 1.250 Gr. 42,00€ 
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          Menú Quadres. Taula completa. 

             
             Pica-pica. 

                  *Pernil  ibèric 

*Amanida Ermitatge 

*Croquetes de rostit 

*Verdures de temporada a la brasa amb salsa  romesco 

Segons plats a triar. 
                         

                            *Pop a la brasa 

                       *Entrecot de la comarca (sup. 4€) 

                       *Melos de vedella amb reducció de vi negre i  pure de patata 

                       *Costelles i  mitjanes de xai a la brasa 

                       *Filet de vedella  de la comarca (sup. 6€) 

                       *Conill a la brasa ½ 

                       *Magret d´anec  amba salsa de fruits del bosc 

                       *Chuleton”  de la comarca de 1.250 gr. Per 2 persones (sup. Persona 8€) 
  

                          Postres a triar. 

*Flan de la casa 

*Iogurt artesà 

*Mel i mató amb mel i nous 

*Gelats  a escollir 

 Vi  Nuviana (una botella per a cuatre), aigua  i pa torrat amb  tomàquet 

             29,50€ iva inclós  per persona 
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              Menú infantil 

Primers plats 

Canelons gratinats. 

Macarrons a la bolognesa. 

Croquetes caseres. 

Segons plats 

Llibrets  de llom amb pernil i formatge i patates fregides. 

Botifarra a la brasa. 

Cuixa de pollastre a la brasa. 

Postres 

Iogurt artesà. 

Flan d´ ou de la casa. 

Crema catalana. 

Gelats a escollir. 

Pa i aigua  

17 € iva inclós. 
(El menú no es pot compartir) 
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