El nostre restaurant vol
mantenir la cuina tradicional.
El nostre objectiu és conservar i
custodiar l'esperit d'aquesta
casa que és també la seva. Sense
pretensions i amb humilitat.
Tractant, sempre, d'oferir
l'excel·lència del nostre producte
i del nostre equip humà.

Nuestro restaurante quiere
mantener la cocina tradicional.
Nuestro objetivo es conservar y
custodiar el espíritu de esta casa
que es también la suya. Sin
pretensiones y con humildad.
Tratando, siempre, de ofrecer la
excelencia de nuestro producto y
de nuestro equipo humano.

És el nostre desig que gaudeixin
de moments d´agermanor al
voltant de les nostres taules. Si
ho aconseguim ..... serem els
més feliços i, sobretot, agraïts.

Es nuestro deseo que disfruten de
momentos de convivialidad
alrededor de nuestras mesas. Si lo
conseguimos….. seremos los más
felices y, sobretodo, agradecidos.

Els aconsellem que comparteixin
els plats perquè tots participin
d'aquests moments especials.

Les aconsejamos que compartan los
platos para que todos sean partícipes
de estos momentos especiales.

Aquesta és la nostra carta. Si ho
prefereixen, ens poden dir el que
en moltes ocasions s'exposava
aquí: "Vinc de part d´en Pepe
Carvalho i posi´m el que vostès
vulguin" i.... els proposarem els
nostres suggeriments..

Esta es nuestra carta. Si lo
prefieren, dígannos lo que en
muchas ocasiones se exponía aquí:
"Vengo de parte de Pepe Carvalho
y pónganme lo que ustedes
quieran" y…. les propondremos
nuestras sugerencias.

Per compartir
Para compartir

El pa de Crusco de Sant Josep amb tomàquet de branca
El pan de Crusco de Sant Josep con tomate de rama

3,50 €

Seitons al vinagre de Xerès (6 filets)
Boquerones al vinagre de Jerez (6 filetes)

8,50 €

Anxova del Cantàbric "Lolín" amb oli d'oliva verge (2 filets)
Anchoa del Cantábrico "Lolín" con aceite de oliva virgen (2 filetes)

4,50 €

Croqueta de pernil de gla (unitat)
Croqueta de jamón de bellota (unidad)

2,20 €

Pernil Ibèric de gla Gran Reserva Joselito (mitja ració)
Jamón ibérico de bellota Gran Reserva Joselito (media ración)

15, 00 €

Pernil Ibèric de gla Gran Reserva Joselito (ració sencera)
Jamón ibérico de bellota Gran Reserva Joselito (ración entera)

28, 00 €

Bunyols de bacallà amb allioli lleuger
Buñuelos de bacalao con alioli ligero

12,50 €

Calamars a l'andalusa o a la romana
Calamares a la andaluza ó a la romana

14,50 €

Per començar, lleuger
Para empezar, ligero

Amanida de tomàquet confitat amb ventresca de tonyina i ceba
de Figueres
Ensalada de tomate confitado con ventresca de atún y cebolla
de Figueres

13,20 €

Amanida verda amb verdures de l' hort cruixents i herba fresca
Ensalada verde con verduras del huerto crujientes y hierba fresca

10,50 €

Amanida de favetes i calamar amb grissini d'alfàbrega i
tomàquet sec
Ensalada de habitas y calamar con grissini de albahaca y
tomate seco

18,50 €

Els ous estrellats de Calaf amb pernil ibèric o ... al seu gust
Los huevos estrellados de Calaf con jamón ibérico ó… a su gusto

12,50 €

Truita a la francesa de llagostins i ibèric amb reducció
d`homardine
Tortilla a la francesa de langostinos e ibérico con reducción
de homardine

14,50 €

Bacallà "à Brás" amb patates palla i oliva kalamata
Bacalao “à Brás” con patatas paja y aceituna kalamata

15,50 €

Sopa de peix
Sopa de pescado

26, 00 €

Arrossos
Arroces

Arròs de verdura amb carxofa, mongeta perona i ... moltes
més, de temporada
Arroz de verdura con alcachofa, judía perona y… muchas
más, de temporada

16,50 €

Arròs del senyoret amb gambetes, rap, calamar i sípia
Arroz del señorito con gambitas, rape, calamar y sepia

24,50 €

Arròs caldós amb llamàntol d'aquí, en cocotte
Arroz caldoso con bogavante de aquí, en cocotte

36,00 €

Els guisats i cocottes,
per compartir
Los guisos y cocottes,
para compartir
Cap i pota amb cigrons ... .picantets
Cap i pota con garbanzos ….picantitos

15,50 €

Cua de brau al vi del Priorat, guarnició d'un guisat i puré
de patata ratte
R abo de toro al vino del Priorat, guarnición de un guiso y
puré de patata ratte

18,50 €

Mandonguilles amb sèpia i llagostins
Albóndigas con sepia y langostinos

19,50 €

Peus de porc desossats, servits cruixents, amb espardenyes
Pies de cerdo deshuesados, servidos crujientes, con espardenyes

22,00 €

Carns
Carnes

Steak tartar de vedella al ganivet amb patates fregides
Steak tartar de ternera al cuchillo con patatas fritas

24,50 €

Peça de chateaubriand amb bearnesa i patata suflé (per a 2 persones)
Pieza de chateaubriand con bearnesa y patata soufflé (para 2 personas)

66,00 €

Mitjana de vaca vella a la sal patates, al seu gust
El chuletón de vaca vieja a la sal patatas, a su gusto

70,00 €

Peixos i mariscs

Pescados y mariscos

Bacallà a la llauna amb allioli gratinat i samfaina
Bacalao a la llauna con alioli gratinado y sanfaina

28,00 €

Suquet de peix de roca i marisc, en cassola
Suquet de pescado de roca y marisco, en cazuela

32,00 €

Gran graellada com abans aquí, peix de la llotja i marisc
Gran parrillada como antes aquí, pescado de la lonja y marisco

40,00 €

Peça de peix de la llotja, sencer o en tronc, cuinat al natural
o a la bilbaïna
Pieza de pescado de la lonja, entero o en tronco, cocinado al
natural o a la bilbaína

S/M

Llenguado gran a la meunière amb tàperes
(per a 2 persones)
Lenguado grande a la meunière con alcaparras
(para 2 personas)

26,00 €

Llamàntol blau nacional
Bogavante azul nacional

S/M

Postres
Postres

El pastís de formatge cremós
El pastel de queso cremoso
6,50 €

La tarta Tatin caramel·litzada amb el seu gelat de vainilla
La tarta Tatin caramelizada con su helado de vainilla
6,50 €

"El tortell de la Lis", per compartir
“El tortell de la Lis”, para compartir
18,00 €

Gelats i sorbets
Helados y sorbetes
5,50 €

Tarta de llimona merengada
Tarta de limón merengada
6,50 €

L`arròs amb llet per compartir: toffee i garrapinyats
El arroz con leche para compartir:toffee y garrapiñados
8,50 €

La “torrija” amb vainilla i gelat de galeta
La “torrija” con vainilla y helado de galleta
6,50 €

Maxi crema catalana
Maxi crema catalana
5,50 €

Formatges afinats i codony
Quesos afinados y membrillo
12,50 €

Pa i cobert Pan y cubierto

2,00 €

Iva inclòs Iva incluido

