
 

LA CARTA 

PRIMAVERA 

Creiem en una cuina basada en el tradicional i d’amor pel producte de proximitat. 
Amb la fi de compartir i degustar. 

Creemos en una cocina basada en lo tradicional y de amor por el producto de proximidad. 
Con el fin de compartir y degustar. 

- MARCOS PUJADAS - 



COSETES PER A PICAR 
COSITAS PARA PICAR 

PERNIL IBÈRIC de gla La Valla tallat a màquina      26 
JAMÓN IBÉRICO de bellota La Valla cortado a máquina 

ANXOVES SALADES de Santoña amb oli d’oliva verge extra i pebre    3.8/u. 
ANCHOAS SALADAS de Santoña con aceite de oliva virgen extra y pimienta 

PA DE COCA torrat amb tomàquet de penjar i oli d’oliva verge extra    3.7 
PAN DE COCA tostado con tomate de colgar y aceite de oliva virgen extra 

AMANIDA RUSA Dos Cucharas, amb tòfona i ventresca de tonyina    9.9 
ENSALADILLA RUSA dos cucharas con trufa y ventresca de atún  

CROQUETES DE POLLASTRE rostit i pernil ibèric de gla    2.9/u. 
CROQUETAS DE POLLO rustido y jamón ibérico de bellota 
  
BIKINI DE CEPS i formatge comté       11 
BIKINI DE CEPS y queso comté 

PETITA COCA CRUIXENT amb tàrtar d’escamarlà, el seu suc i porros confitats   14 
PEQUEÑA COCA CRUJIENTE con tartar de cigalas, su jugo y puerros confitados 

ENTRANTS FREDS I CALENTS 
ENTRANTES FRÍOS Y CALIENTES 

VICHISOYSE D’ESPÀRRECS BLANCS amb anguilla fumada    20 
VICHISOYSE DE ESPÁRRAGOS BLANCOS con anguila ahumada 

AMANIDA TÈBIA DE FAVETES I PÈSOLS amb pernil d’ànec carxofes, tirabecs   21,5 
i oli de tòfona  
ENSALADA TIBIA DE HABITAS Y GUISANTES con jamón de pato, alcachofas, tirabeques 
 y aceite de trufa  

CARPACCIO DE GAMBA VERMELLA amb ceba caramel·lizada, carxofes i tòfona  23 
CARPACCIO DE GAMBA ROJA con cebolla caramelizada, alcachofas y trufa 

PETITS PÈSOLS DEL MARESME ofegats amb espardenyes i garoina    39 
PEQUEÑOS GUISANTES DEL MARESME rehogados con espardeñas y erizo 

ESCUMA DE PATATA amb ou, foie i tòfona      13.5 
ESPUMA DE PATATA con huevo, foie y trufa 

MÚRGOLES a la crema amb foie gras         26 
COLMENILLAS a la crema con foie gras 

FOIE GRAS D’ÀNEC fet a casa amb textures de fruites i pa de nous    19.5 
FOIE GRAS DE PATO hecho en casa con texturas de frutas y pan de nueces 

DUO DE TONYINA amb teriyaki, albergínia fumada i foie    27.5 
DÚO DE ATÚN con teriyaki, berenjena y foie      



ARROSSOS I PASTES 
ARROCES Y PASTAS 

CANELÓ DE PULARDA amb salsa de foie, macadamia i suc del rostit    19.5 
CANELÓN DE PULARDA con salsa de foie, macadamia y jugo de su asado 

RAVIOLIS WANTON farcits de ceps i foie amb múrgoles i parmesà   26 
RAVIOLIS WANTON rellenos de ceps y foie con colmenillas y parmesano 

TAGLIOLINI “CACIO E PEPE” amb gamba vermella, llima i caviar   28 
TAGLIOLINI “CACIO E PEPE” con gamba roja, lima y caviar 

ARRÒS SEC D’ESPARDENYES fet amb brou d’escamarlans    32 
ARROZ SECO DE ESPARDEÑAS hecho con caldo de cigalas      

CARN 
CARNE 

TÀRTAR DE FILET de vedella de Girona tallat a gavinet com el fem a casa amb patates 22 
TARTAR DE SOLOMILLO de ternera de Gerona cortado a cuchillo como lo hacemos en casa con patatas 

TRILOGIA DE L’ÀNEC amb hoisin de prunes i el seu suc del rostit   24.5 
TRILOGÍA DEL PATO con hoisin de ciruelas y su jugo del asado 

ESPATLLA DE XAI glassejada amb el seu suc amb parmentier de patata fumada   27.5 
ESPALDITA DE CORDERO glaseada con parmentier de patata ahumada 

GARRINET CRUIXENT amb textures de poma      27 
COCHINILLO CRUJIENTE con texturas de manzana 

CUA DE BOU al Viña Alberdi i patata Robuchon      24  
RABO DE TORO al Viña Alberdi y patata Robuchon 

FILET DE VEDELLA de Girona estil Rossini amb el seu suc, tòfona, foie gras i brioche 29  
SOLOMILLO DE TERNERA DE Gerona estilo Rossini con su jugo, trufa, foie gras y brioche 

PEIX I MARISC 
PESCADO Y MARISCO 

GAMBES GROSSES de Palamós a la sal       p.s.m. 
GAMBAS GRANDES de Palamós a la sal 

AL FORN amb patata, ceba de Figueras, tomàque oli d’oliva verge extra   p.s.m. 
 i olives d’Aragó 
AL HORNO con patata, cebolla de Figueras, aceite de oliva virgen extra y aceitunas de Aragón  

A LA PLANXA amb verduretes i romesco      p.s.m. 
A LA PLACHA con verduritas y romesco 

RAP ROSTIT amb petits pèsols del Maresme ofegats, piparres  i espàrregs blancs 
RAPE ASADO con pequeños guisantes del Maresme rehogados, piparras y espárragos blancos 

Servei de pa de massa mare fet al forn de llenya       2,5/persona 
Servicio de pan de masa madre cocido en horno de leña 



POSTRES 
POSTRES 

 COULANT DE XOCOLATA 70% amb fruits vermells i gelat de vainilla (20 min.)   9.5 
COULANT DE CHOCOLATE 70% con frutos rojos y helado de vainilla (20 min.)   

MILFULLS de pasta fullada amb xantillí i maduixetes del bosc    9.5   
MILHOJAS de hojaldre con chantillí y fresitas del bosque  

TORRADETA DE SANTA TERESA caramel·litzada amb gelat de xocolata (20 min.) 9.5 
TORRIJA caramelizada con helado de leche chocolate (20 min.)    

PASTÍS DE FORMATGE Dos Cucharas amb gerds     9 
TARTA DE QUESO Dos Cucharas con frambuesas     
         
SORBET DE GERDS amb cava brut nature      7 
SORBETE DE FRAMBUESA con cava brut nature      
  
SORBET DE LLIMONA amb menta fresca banyat amb ron    7 
SORBETE DE LIMON con menta fresca bañado con ron       

SELECCIÓ DE FORMATGES del nostre carret      14.5 
SELECCIÓN DE QUESOS de nuestro carrito        

VINS DOLÇOS 
VINOS DULCES 

Terrenal d’ Aubert Vinyes del Terrer 2017 (37.5 cl.) Garnatxa i cab. sauvignon   8.5/22 

Alta Alella Dolç Mataró 2018 (37.5 cl.) Monastrell     9.5/27 

Apasionado José Pariente 2018 (50cl.) Sauvignon blanc     9/24 

Noval 10 Years Old Tawny Porto (75 cl.) Tinta roriz i barroca    8.5/46 

Castell del Remei (37.5 cl.) Petit Manseng       13/68 


