
 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

    TAPAS TAPAS TAPAS TAPAS  Patates braves  4,95 € 
  Daus de entrecot amb pebrots del Padrón  9,50 € 
  Stiks de pollastre amb salsa curri    4,90 € 
  Croqueta de bacallà  1,65 € ud. 

  Croqueta de “gall del Penedés”  1,65 € ud. 

  Croqueta de botifarra negra  1,65 € ud. 

  Pebrotets del Padrón  3,50 € 
  Albergínies, formatge de cabra i mel de canya   4,50 € 
  Rollets de primavera amb 2 salses  5,90 € 
  Aletes de pollastre amb llimona i pebre  4,40 € 
  Peixet fregit   6,60 € 
  Calamars a la andalusa  6,50 € 
  Musclos amb all i bitxo  4,90 € 
  Gambes vermella a la planxa 10,50 € 
  Escamarlans a la planxa  9,90 € 
  Calamarsons a la planxa   9,50 € 
   

    
 TAPAS FREDESTAPAS FREDESTAPAS FREDESTAPAS FREDES    Ensaladilla Russa  4,50 € 
 Daus de bacallà amb tomàquet i Kalamata  7,20 € 
        Assortit d’olives  3,50 € 
 Anxoves del Cantàbric  8,40 € 
 Boquerons en vinagre  5,50 € 
  Ostres del delta  3,50 € ud. 

 
     
    PER PER PER PER A COMPARTIRA COMPARTIRA COMPARTIRA COMPARTIR     

  Espatlla de xai de Sant Pau rostit com sempre    45,00 € 
  Garrinet cruixent      55,00 € 
  Gambada (1 kg)     65,00 € 
  Escamarlans amb sal i pebre (1 kg)     55,00 €   
“  “Txuleton” (1 kg)     55,00 €    

    

ESPECIALITATSESPECIALITATSESPECIALITATSESPECIALITATS    

   

 Pop a la planxa amb papada                                  14,50 € 
  Cua de bou                                     11,50 € 

 Callos amb cigrons                                      6,60 € 
 Mandonguilles amb sípia                                       7,90 € 
 Perdiu a la vinagreta                                    12,50 € 
 Caneló de rostit                                       8,00 € 
 Paté de campanya amb trompetes de la mort                                     6,90 € 
 Capaccio de peus de porc amb encenalls d´ibèric i parmesà             9,50 € 
 Tàrtar de tonyina vermella amb guacamole                                   12,00 € 

     

Els preus inclouen IVA Suplement terrassa 10% 



   

  

 

  

 

   

 

   

  

  
 
        

    DE L’HORTDE L’HORTDE L’HORTDE L’HORT Espàrrecs verds a la planxa amb romesco   5,50 €  
  Tomàquet, ceba tendra i ventresca   5,80 € 

  Amanida de fruita fresca i formatge de cabra    6,50 € 
  Amanida de mozarel.la nous i salsa pesto   6,50 € 
      

    MOSSEGADESMOSSEGADESMOSSEGADESMOSSEGADES    Pepito de vedella   4,50 € 
  Pepito de vedella amb formatge fos   6,50 € 
  Ceba caramel·litzada i formatge blau   2,95 € 

  Pernil ibèric   2,80 € 

  Sobrassada, caiena i mel   2,00 € 

  Guacamole amb anxoves   3,00 € 
  Matrimoni (Boquerons amb anxova)   3,90 € 
  Pa de coca amb tomàquet    2,75 € 
 Pa rústic     2,00 € 
  
 

    LA XLA XLA XLA XARCUTERIAARCUTERIAARCUTERIAARCUTERIA Plat de pernil de gla tallat a ma      16,80 € 
  Botifarra blanca de pagès   4,50 € 
  Fuet de pagès   5,50 € 
  Plat de formatge “Tete de moine”   6,80 € 
  Plat de formatge curat   6,00 € 
  Llom de salmó fumat amb torradetes   9,80 € 
 

        AMB UN PARELL D’OUSAMB UN PARELL D’OUSAMB UN PARELL D’OUSAMB UN PARELL D’OUS    

 
   Truita de patates feta al moment  5,95 € 

   Truita de patates amb salsa brava  6,50 € 
   Truita de bacallà     6,90 € 

   Remenats amb pernil de gla      8,50 € 
    

        POSTRESPOSTRESPOSTRESPOSTRES        Copa EL MERCAT (melmelada, crema, nata)        5,00 € 
  Gelats artesans (pregunteu gustos)         4,50 € 
  Pastis de formatge fresc             4,50 € 
  Tarta Tatin             4,50 € 
  Pastis de xocolata negra amb gelat         4,50 € 
  Iogurt amb melmelada de préssecs i galeta                 4,00 € 
  “Catànies” de Vilafranca             4,50 € 
  “Carquiñolis” amb moscatell             4,00 € 
  “Mel i mato” amb nous             3,50 € 
   Fruita de temporada             4,50 € 
   Crema Catalana amb carquinyolis         4,50 € 
 
 
 

Els preus inclouen IVA Suplement terrassa 10% 




