
Sr. Marcelin (formatge de vaca) pa d’espècies (V) 12€

Mató, anxoves, avellanes 9€ 

Feuille de vigne (dolmas) (Vn) 4€
fulles de parra farcides d’arròs i espècies, salsa sriracha

Hummus de mongeta blanca (Vn) 8€ 

Tarama amb brioix 9€
dip de ous de bacallà fumat

Tomàquets crus de granja (Vn) 9€

Remolatxa ratllada i sèsam (Vn) 7€

Amanida d’estiu 10€

Cogombres amb salmorra i alfàbrega (Vn) 7€ 

Ous mimosa (V) 4€

Truita fumada de Tavascán 14€
amb porros en vinagreta

Entrepà de llom adobat 7€ 
llom adobat, cogombre, pastanaga

Entrepà de bacallà 7€
bacallà, alvocat, maionesa, coriandre sobre pa de motlle

POSTRES
mel i mató 6 €
Mousse de xoco 7€
Pastissos de la casa s.d

CAFÈ
Torrat per Right Side

TALLAT 2,5€
CORTADO 2,6€
LATTE 3€ 
AMERICÀ 2,5€
CAPPUCCINO 3,3€

Si tiene alguna alergia alimentaria, por favor diríjase a nuestro personal.
Se cumple con el R.D 1420/2006 de prevención del Anisakis.

SELECCIÓ DE TES
per Tetere

Bancha, Bai Mu Dan,
Dian Hong, Chai,
Peppermint...

Pregunta
pels dolços

del dia

Cheeseburger de Detroit 10€

El combinat llatí (V) 11€ 
Ous fregits, plàtan, arròs, mongetes vermelles

Raviolis de Davide
(ricotta i burrata) (V) 14€

Amb mantega casolana, formatge parmesà i sàlvia.

Onglet, quinoa y verduras
de temporada 14€

Bacallà amb puré de patates 18€

Clásicos del Hotel

(V) = Vegetarià (Vn) = Vegà



VI

Treballem amb vins naturals, de manera que depenem de la disponibilitat 
dels nostres productors. Es serveixen vins per copa i per ampolla. Tenim 

bombolles, vi blanc, negre, taronja i gairebé tots els colors.
Pregunta al teu cambrer.

PER ACOMPANYAR

Taula d’embotits 19€
Taula de formatges (V) 14€

Olives (Vn) 3,8€
Cistella de pa (Vn) (Vn) 2€

Cecina 14€
Llom ibèric 14€
Fuet d’Avinyó 9€

Llauna de sardines Güeyumar 15€

Si tiene alguna alergia alimentaria, por favor diríjase a nuestro personal.
Se cumple con el R.D 1420/2006 de prevención del Anisakis. (V) = Vegetarià (Vn) = Vegà


