
Dimecres 22 Juny

PRIMERS
Amanida amb formatge feta
Empedrat de mongetes
Alberginia farcida
Rigatoni a la carbonara
Crema de pastanaga amb cruixent de pernil
Fideuà a la marinera al forn de llenya
Sopa de peix (dijous)
Entremès d'embotits amb la nostra ensaladilla russa (dijous)
Pota de pop a la brasa amb pimentó de la Vera (supl. 10€)
Calamars a l’andalusa amb maionesa de llima (supl. 5€)
Pa de coca amb tomàquet i pernil ibèric 100% D.O. jabugo (supl. 8€)

SEGONS
Rodó de vedella amb poma
Llom de poc amb salsa de bolets
Lluç a l’andalusa amb verduretes
Paella de marisc al forn de llenya (dijous)
Carn a la brasa a triar (pollastre, conill, botifarra, entranya, xurrasco)
Pizza a escollir (veneciana, pepperoni, margarita o quatre formatges)
Graellada de carn amb el nostre ximi-xurri (supl. 8€)
Secret de porc ibèric (supl. 6€)
Magret d’ànec amb salsa de gerds (supl.5€)
Entrecot a la brasa 300gr (supl. 7€)
Peus de porc Antolinos a la brasa (supl. 5€)
Xai a la brasa 2 costelles 2 mitjanes (supl. 7€)

POSTRES
Profiteroles amb xocolata calenta, iogurt amb fruits vermells, mató i mel, crema catalana,
fruita del temps, pastís de la casa
*inclou pa, aigua,vi amb gasosa

16€
(iva inclòs)
Preu mig menú primer plat: 11,00 €
Preu mig menú segon plat: 12,70 €
MENU DIARI PER EMPORTAR: 15,50 € l'horari per emportar serà preferiblement de 12.45 a 13:30 gràcies
MENU PIZZA: Pizza del dia a triar + postres + aigua o vi amb gasosa - 14,50 €
MENÚ INFANTIL: plat combinat amb pasta, pollastre arrebossat i patates rosses + beguda + postres - 12 €

DEMANA RAMON BILBAO D.O RIOJA PER 10.50 €
DEMANA OSTATU CRIANCA D.O RIOJA PER 13.00€
DEMANA AFORTUNADO VERDEJO PER 10.50€
REFRESCS, VICHY, CERVESA NO INCLÒS.

Si vols deixar les teves
sensacions i els teus
records, escaneja el QR
o escriu la direcció.
Ens agradarà!
https://bit.ly/TripadvisorMAS

https://bit.ly/GoogleMAS


Dijous 23 Juny

PRIMERS
Amanida verda
Empedrat de mongetes
Rigatoni amb salsa bolonyesa
Sopa de peix
Entremès d'embotits amb la nostra ensaladilla russa
Pota de pop a la brasa amb pimentó de la Vera (supl. 10€)
Calamars a l’andalusa amb maionesa de llima (supl. 5€)
Pa de coca amb tomàquet i pernil ibèric 100% D.O. jabugo (supl. 8€)

SEGONS
Estofat de vedella a la jardinera
Llom de poc amb salsa de bolets
Lluç a l’andalusa amb verduretes
Paella de marisc al forn de llenya
Carn a la brasa a triar (pollastre, conill, botifarra, entranya, xurrasco)
Pizza a escollir (veneciana, pepperoni, margarita o quatre formatges)
Graellada de carn amb el nostre ximi-xurri (supl. 8€)
Secret de porc ibèric (supl. 6€)
Magret d’ànec amb salsa de gerds (supl.5€)
Entrecot a la brasa 300gr (supl. 7€)
Peus de porc Antolinos a la brasa (supl. 5€)
Xai a la brasa 2 costelles 2 mitjanes (supl. 7€)

POSTRES
Profiteroles amb xocolata calenta, iogurt amb fruits vermells, mató i mel, crema catalana,
fruita del temps, pastís de la casa

*inclou pa, aigua,vi amb gasosa

16€
(iva inclòs)
Preu mig menú primer plat: 11,00 €
Preu mig menú segon plat: 12,70 €
MENU DIARI PER EMPORTAR: 15,50 € l'horari per emportar serà preferiblement de 12.45 a 13:30 gràcies
MENU PIZZA: Pizza del dia a triar + postres + aigua o vi amb gasosa - 14,50 €
MENÚ INFANTIL: plat combinat amb pasta, pollastre arrebossat i patates rosses + beguda + postres - 12 €

DEMANA RAMON BILBAO D.O RIOJA PER 10.50 €
DEMANA OSTATU CRIANCA D.O RIOJA PER 13.00€
DEMANA AFORTUNADO VERDEJO PER 10.50€
REFRESCS, VICHY, CERVESA NO INCLÒS.

Si vols deixar les teves
sensacions i els teus
records, escaneja el QR
o escriu la direcció.
Ens agradarà!
https://bit.ly/TripadvisorMAS

https://bit.ly/GoogleMAS




PRIMERS
Amanida amb tomàquet monterossa i bonítol
Els nostres canelons casolans
Vichyssoise amb cruixent de pernil
Coca d’escalivda amb formatge de cabra
Graellada de verdures amb el nostre romesco
Pota de pop a la brasa amb pimentó de la Vera (supl. 10€)
Calamars a l’andalusa amb maionesa de llima (supl. 5€)
Pa de coca amb tomàquet i pernil ibèric 100% D.O. Jabugo (supl. 8€)

SEGONS
Ragout de vedella
Filet de porc amb salsa de foie
Confit d’ànec a la taronja
Bacallà amb samfaina
Arròs muntanyès (min. 2 pax)
Carn a la brasa a triar (pollastre, conill, botifarra, entranya, xurrasco)
Pizza del dia (pregunta'ns)
Graellada de carn amb el nostre ximi-xurri (supl. 8€)
Secret de porc ibèric (supl. 6€)
Magret d'ànec amb salsa de gerds (supl.4€)
Filet de vedella a la brasa (supl. 9€)
Peus de porc Antolinos a la brasa (supl. 5€)
Xai a la brasa 2 costelles 2 mitjanes (supl. 7€)
Entrecot de vedella a la brasa (supl. 8€)

POSTRES
Profiteroles amb xocolata calenta, iogurt amb fruits vermells, mató i mel, crema catalana,
fruita del temps, pastís de la casa
*inclou pa, aigua,vi amb gasosa

25€
(iva inclòs)
MENU DIARI PER EMPORTAR: 21€ l'horari per emportar serà preferiblement de 12.45 a 13:30 gràcies
MENU PIZZA: Pizza del dia a triar + postres + aigua o vi amb gasosa - 17,50€
MENÚ INFANTIL: plat combinat amb pasta, pollastre arrebossat i patates rosses + beguda + postres - 15€

DEMANA RAMON BILBAO D.O RIOJA PER 11,50 €
DEMANA OSTATU CRIANCA D.O RIOJA PER 14,00 €
DEMANA AFORTUNADO VERDEJO PER 11.50 €
REFRESCS, VICHY, CERVESA NO INCLÒS.

Si vols deixar les teves
sensacions i els teus
records, escaneja el QR
o escriu la direcció.
Ens agradarà!
https://bit.ly/TripadvisorMAS

https://bit.ly/GoogleMAS

