
 
 

Aperitiu de la casa 

ELS  NOSTRES PRIMERS 
Nuestros primeros     

 
Amanida de carxofes i llagostins amb escarola i salsa salbitxada                                                                                                                              

Ensalada de alcachofas y langostinos con escarola y salsa salbichada 

 
Carbassons farcits de rostit i bolets 

Calabacines rellenos de asado y setas 

 
      Raviolis de bacallà a la crema de calçots i romesco 

Raviolis de bacalao a la crema de calçots y romesco 
 

Arròs caldós amb escamarlans i cloïsses 
Arroz caldoso con cigalas y almejas 

 

 
ELS  NOSTRES SEGONS 

Nuestros segundos 
 

Filet de llobarro amb puré de nyàmera del hort 
Filete de lubina con puré de aguaturma del huerto 

  
Cassoleta de bacallà de quaresma amb gambes 
Cazuelita de bacalao de cuaresma con gambas 

 
Masseter de porc ral amb salsa de vi del Bages i trinxat de col 

Carrillera deshuesada de cerdo con salsa de vino del Bages y “trinxat” de col 

 
Cuixa d’ànec a la taronja 

Muslo de pato a la naranja 

 
Entrecot de vedella amb verdures ecològiques de Sant Benet (Supl. 3€)    

Entrecot de ternera con verduras ecológicas de Sant Benet 
 

 



 
 
 
 

                                               

                                               OPCIÓ VEGANA 

Opción vegana 

Empedrat de mongetes i brots d’escarola 
Empedrado de judías y brotes de escarola 

 
Hamburguesa d’escalivada amb trinxat dels horts 

Hamburguesa de escalibada con “trinxat” de los huertos 

 

LES  NOSTRES POSTRES 
Nuestros postres 

Torradeta de Santa Teresa amb crema i canyella 
Tostadita de Santa Teresa con crema y canela 

 
Mató a la sanbenetana 

Requesón a la sanbenetana 

 
Gelat de iogurt búlgar amb fruits vermells 
Helado de yogurt búlgaro con Frutos rojos 

 
Maduixes amb gelatina de moscatell 

Fresas con gelatina de moscatel 
 

 

 
Aigua i pa  

Agua y pan   
24,50 € 

IVA inclòs 

Pa amb tomàquet 1,50 €
Pan con tomate

Informació segons marca la nova Llei d'Informació Alimentària, recollida en el Reglament Europeu 1169/2011 
Información según marca la nueva Ley de Información Alimentaria, recogida en el Reglamento Europeo 1169/2011 

 


