Carta de menús
SEGONS
PLATS

PRIMERS
PLATS
Amanides i entrants
Verda de l’hort 7 €
Amanida Miravall 8 €
Amanida tèbia especial 8,50 €
Entremesos de les Garrigues 8,50 €
Flor de meló amb encenalls
de pernil 9 €
Albergínies farcides amb verdures
de temporada 9,5 €
Mil fulls farcit de verduretes
amb formatge de cabra 10 €

Arrossos i pastes
Canelons de carn, d’espinacs
o de peix tots de la casa 9 €
Lasanya de bolets o de carn 9 €
Sopa de galets de Nadal 10 €
Sopa de pescadors 11 €
Fideuada marinera 11 €
Paella mixta 13 €
Paella marinera 15 €
Caragols a la gormanda 12 €
Caragols a la llauna 12 €

Pica-pica (escollir-ne mínim 4)
11 €
Torrada de sobrassada, formatge
brie i nous
Pop a la gallega
Coqueta de verduretes i llagostins
Cloïsses a la Marinera
Musclos amb romesco
Llagostí salat
Musclos al vapor o romesco
Remenat de bolets
Caragols de mar al vapor
Assortit de patés
Croquetes casolanes
Calamars a la romana
Caragols a la paella
Pizzes casolanes
Esqueixada de bacallà
Caragols a la gormanda
Cassola de llonganissa esparracada
Degustació de fideuada
Degustació de paella
Ous estrellats

Carns
Pollastre, llom, vedella o llonganissa
amb guarnició 7,50 €
Secret amb bolets 9,50 €
Fricandó amb rovellons 9,50 €
Cassola de tros d’espinacs o samfaina
(típic de Juneda) 9,50 €
Peus de porc amb caragols 10 €
Cassola de conill amb caragols 10 €
Cuixa de gall d’indi amb fruits secs 11 €
Xai a la brasa amb guarnició 12 €
Tall rodó de vedella amb bolets 12 €
Graellada de carns amb guarnició 13 €
Cabrit a la milanesa amb guarnició 14 €
Cabrit al forn amb guarnició 17 €

POSTRES
Fruita del temps 3 €
Músic 4 €
Crema catalana 4,5 €
Flam amb nata 4,5 €
Gelat 4,5 €
Mousse de iogurt 4,5 €
Pastís del dia 5,5 €
Pastís de quallada
amb maduixes 6 €

Peixos
Cassola de sípia amb cloïsses 12 €
Gambes a la planxa 13 €
Salmó al forn amb guarnició 13 €
Bacallà amb samfaina 14 €
Orada al forn al gust 14 €
Cassoleta de rap amb llagostins 15 €
Cassoleta de pescadors 15 €
Graellada de peix 19 €

IVA INCLÒS

