PER PICAR
Taula de formatges dels Pallars (Casa Mateu, Tros de Sort i Puigcerver) 15€
Pernil ibèric 16€
Pa amb tomàquet 3€
Hummus de llentia amb pico de gallo i totopos 8 €
Braves Lo Quiosc 6€
Croquetes de la casa 4 unitats 10€
Anxoves del cantàbric amb mantega fumada 12€
Cecina de bou de León amb encenalls de parmesà 10 €

ENTRANTS
Amanida Tèbia d’espinacs baby, codonyat, fruïts secs, poma amb almívar,
pregunta per la nostra opció vegana
formatge fos Lo Filat de Tros de Sort i vinagreta de taronja 14€
Trinxat de col amb rosta, làmines d’all fregit i truita fumada de Tavascan 12€
Caneló de cérvol, foie i tòfona negra Vila-Blanc del Pallars 14€
Cargols de Ponts a la gormanda amb all i oli 15€

PRINCIPALS
Arròs melós de muntanya 17€
pregunta per la nostra opció vegana
Presa ibèrica amb salsa agredolça i poma al forn 18€
Fricando de vedella amb trompeta negra i llàgrimes de moniato 15€
Espatlla de xai, sense os, amb figa confitada i parmentier de castanya 18€
Hamburguesa Pallaresa de vedella ecològica dels Pirineus, codonyat,
opció pa sense gluten
cremós de formatge cheddar, pera deshidrata i patates 14€
Veggie Burguer de verdures amb brots verds, tomàquet, maionesa vegana i patates 14€
Turbot a la llimona amb romaní i brocol.li 15€

opció pa sense gluten

PER ALS MÉS PETITS
Macarrons a la bolonyesa 8,5€
Fingers de pollastre amb patates 6,5€
Hamburguesa de vedella ecològica dels Pirineus al plat amb patates 9,5€

POSTRES
Pastís de formatge amb melmelada de fruïts vermells 7€
Brownie de xocolata negre amb gelat de vainilla 7€
Mató de Tros de Sort amb mel de romaní de Cal Portalé i nous garrapinyades 6,5€
Amanida de fruita osmotitzada 6,5€
sense gluten
GELATS ARTESANS 4,5 €
Yuzu amb citronela
Gerds silvestres
Xocolata amb els seus encenalls

Cheessecake amb dolç de llet

PA 1,5€ SUPLEMENTS 1 €
SI PRESENTES ALGUNA AL.LÈRGIA O INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA COMUNICAU AL NOSTRE CAMBRER
Cereals amb gluten

Api

Làctics

Soja

Mostassa

Ous

Sèsam

Fruits secs

Peix

Crustaci

Sulfits

