TAPAS

CATALAN PREUS AMB IVA INCLÒS

Pa amb tomàquet

2,50€

Pernil ibèric de gla

19,95€

Croquetes de cabrit 4 ud.

7,50€

Croquetes de Pernil

8,50€

Patates braves

6,50€

Pebrots del Padró

7,50€

Pop a la gallega

19,95€

Gambes a la brasa

19,00€

Gambes a all

18,00€

Calamars a l'andalusa

12,50€

Calamars a la planxa

11,50€

Musclos a la marinera

14,50€

Ous trencats amb Pernil.

13,50 €

Truita de patata

8,50€

ENSALADAS
Amanida mixta de l´horta

10,50 €

Amanida amb formatge de Cabra i vinagreta 13,50 €
Amanida Cessar

13,50€

Burrata amb alfàbrega

14,50€

Tomàquet amb ventresca de tonyina

15,50€

Amanida amb salmó i alvocat

15,50€

G azpatx o

8, 50

ARROSSOS
Paella de marisc

18,50€

Paella Mixta (pollastre i verdures)

17,00€

Paella de verdures

16,50€

Arròs negre i ali-oli

17,50€

PLATS VEGETARIANS

Tacs de filet amb salsa Cafè

Hamburguesa vegetal, enciam tomàquet,
cogombre, ceba caramel·litzada, maionesa
i patates fregides
11,95€

de París o salsa Roquefort 17,50€

Amanida mixta de l´horta

Assortiment embotits ibèrics 17,50€

Hummus de cigrons i verdures

Assortiment de formatges

Verdures a la brasa

Hummus & verdures

15,50€

10,50€
8,50€
9,50€

8,50€

W OK S
Köfte (mandonguilles ) de cabr it
s als a iogurt, cogombre i menta 10,50€
S ticks de pollas tre ar rebos s ats amb
s als a mos tas s a i mel
10,50€
Finger s de mozzar ella amb coulis de
9,50€
gerds
E s calibada amb for matge de cabr a
13,50€

WOK de verdures

13,50€

WOK d'arròs, llagostins i verdures 16,50€
WOK de pollastre teriyaki

14,50 €

WOK verdura i filet de vedella

16,50€

PEIX
Daurada amb cloïsses i patates

ESPECIALIDAD

21,50€

Supr ema
ma de salmó a la brasa amb verdures 20,50 €
Pop a la brasa amb parmentier de patata

23,50€

Mariscada de la casa

26,00€

Peix fresc del dia a la sal (o brasa)

25,00€

cuinats al forn

LA CASA DE LES LLETRES
MASIA CAN PUIG

El Papiol
Parque Natural de Collserola

(brasa de carbó)

TARTAR I

TATAKI

Tàrtar de salmó i alvocat
Tàrtar de tonyina a base d'alvocat
Tataki de tonyina

CARNES

_______________________________
15,50€

CABRITO

16,50€

RAÇA BLANCA DE RASQUERA
(raça autoctona catalana)

18,50€

Ceviche de corbina

19,50 €

Costelles i costelles de cabrit arrebossades
amb patates fregides
21,00€
Cuixa de cabrit al forn ambverdures 29,95
Espalla de cabrit al forn amb
verdures
29,95€
Hamburguesa de cabrit amb ceba
adobada, canonges, salsa de
iogurt i patates fregides
12,95€
________ ________________________

CARNS
Filet de vedella amb salsa Cafè de París o
Roquefort

23,50€

Entrecot de vedella

19,00€

Botifarra a la brasa

14,50€

Costelles de porc glacejades

17,50€

Cuixa de pollastre a la brasa

16,50 €

Pit de pollastre arrebossat amb Brie

16,50€

les nostres cabres pasturen al Parc de
Collserla ajudant en la prevenció d'incendis

CORDERO
RAÇA XISQUETA
RAÇA AUTOCTONACATALANA

Hamburguesa de Vedella 3 formatges, bacon,
ceba enciam, tomàquet + patates 12,95
12,95€

Costelles i costelles de xai ala brasa 19,95€

Hamburguesa de cabrit ceba adobada, canonges,
salsa iogurt + patates 12,95€

Esquena de xai al forn amb verdures27,00 €

Cama de xai al forn amb verdures

Hamburguesa vegetal ceba, enciam, tomàquet
cogombrets, maionesa + patates 12,50
12,50€

GUARNICIONS
Patates fregides
Verdures a la brasa
Escalivada

b

5,50€
9,50€
11,50€

27,00€

