Pa per acompanyar,
Pa de pagès fresc 0’90 / persona
pots repetir sense càrrec

Pa de pagès torrat i sucat amb tomàquet 1’50 / llesca
llesca gran, de pa de quilo i mig

Pa de pagès només sucat amb tomàquet 1’20 / llesca
llesca gran, de pa de quilo i mig

Pa de pagès només torrat 1’20 / llesca
llesca gran, de pa de quilo i mig

Pa de coca torrat i sucat amb tomàquet 1’75 / ració
coca de Folgueroles

Pa apte per celíacs 1’00 / panet
cuit al moment envasat
10% IVA inclòs

El restaurant no pot garantir al cent per cent l’absència de traces d’al·lèrgens.
En cas d’al·lèrgia o intolerància comuniqueu-ho al personal de sala.

Amanides de temporada,
Amanida de fresons marinats 10’50
amb triat d’enciams, mató, carquinyolis, anxoves i vinagreta de la marinada

Amanida tèbia de gambes i favetes

11’50
amb triat d’enciams, tomacons rostits i vinagreta de gambes

Amanida de pèsols tendres a la brasa, pernil ibèric i ou escaldat
amb triat d’enciams, vinagreta balsàmica, crostons de pa i menta 11’50

Entrants freds,
Trio d’hummus, patés de

10’50
de cigró, de pèsol negre i d’albergínia a la brasa
amb torrades

Carpaccio de vedella, pinyons i formatge parmesà 11’30
vedella i del Berguedà, l’acompanyem amb torradetes

Tartar de salmó marinat amb alvocat, cítrics i ceba tendra 12’50
acompanyat de torradetes

Flamet de mousse de foie amb reducció de moscatell 11’30
acompanyat d’amanida de panses i pinyons torrats

Terrina de paté casolà i gelatina de vermut 9’20
amb pa de coca torrat

Assortit de formatges del Berguedà 12’00
torradetes de pa de nous i melmelada de figues
melmelada de l’Aranyonet de la Pobla i pa de Ca l’Agustí de Cercs

Assortit d’embotits del Berguedà amb pa de formatge 12’00
embotits tallats de tota mena i pa de Ca l’Agustí de Cercs
10% IVA inclòs

El restaurant no pot garantir al cent per cent l’absència de traces d’al·lèrgens.
En cas d’al·lèrgia o intolerància comuniqueu-ho al personal de sala.

Entrants calents,
Coca tèbia d’espàrrecs
amb tomàquets cirerol rostits i formatge de cabra 10’50

Sopa de galets amb pilotetes 7’00
Pèsols negres saltats amb alls tendres i cansalada
llegum típic del Berguedà 8’50

Macarrons gratinats amb formatge
fets amb sofregit de carn i tomàquet 7´50

Cigrons gratinats amb musselina d’avellanes
fets amb un sofregit de verdures i dauets de cansalada 8’50

Patates emmascarades amb rosta de cansalada
plat típic del Berguedà 8’80

Escalivada de verdures fetes a la brasa
albergínia, ceba, pebrot, patata al caliu i espàrrecs 9’00

Canelons de rostit gratinats amb formatge parmesà 9’90
Plat del Dimoni, plat típic del Berguedà

9’20

patates emmascarades, cansalada a la brasa, arengada i amanida de col confitada

10% IVA inclòs

El restaurant no pot garantir al cent per cent l’absència de traces d’al·lèrgens.
En cas d’al·lèrgia o intolerància comuniqueu-ho al personal de sala.

Carns a la brasa,
Magret d’ànec a la brasa 10’50
amb patata al caliu i chimichurri argentí

Conill del Berguedà a la brasa 8’50
quarter de conill de Cal Solé d’Olvan

Quarter de pollastre “El Rei del Galliner” a la brasa
cuit primer a baixa temperatura perquè sigui encara més tendre

Peus de porc a la brasa

8’50

tendres i cruixents alhora

Tastet a la brasa, la botifarra de sempre

8’00

feta amb la recepta tradicional de la casa
per la carnisseria Gonfaus de Berga

Botifarra negra a la brasa

8’00
feta amb la recepta tradicional de la casa
per la carnisseria Gonfaus de Berga

Carn de xai a la brasa

10’20
xai de la carnisseria Gonfaus de Berga

Entrecot de vedella del Berguedà a la brasa

17’90
reposat un mínim de dues setmanes, peces de mig quilo

Costillot de porc del Berguedà

13’50
entrecot de porc junt amb la part de la cansalada
porcs de Cal Rovira de Sagàs

Graellada de carn a la brasa per a dues persones
costella de porc, cansalada, tastet, xoriç, botifarra negra
pit de xai, peu de porc, conill i pit de pollastre
25’00 / preu per les dues persones

10% IVA inclòs

El restaurant no pot garantir al cent per cent l’absència de traces d’al·lèrgens.
En cas d’al·lèrgia o intolerància comuniqueu-ho al personal de sala.

8’75

Guisats, rostits i algun bacallà
Morro de bacallà confitat a baixa temperatura 13’20
amb tomàquet sofregit a foc lent, ceba caramel·litzada i patata al forn

Peu de porc farcit de verduretes 10’30
amb salsa de ceps i gratinat al forn

Vedella guisada amb fredolics, plat típic del Berguedà 9’90
fet amb vedella a daus de la part de la costella amb òs i sense

Cuixa de pollastre rostit a la catalana
pollastre el Rei del Galliner rostit amb prunes i pinyons 10’70

Peu de porc guisat amb ceps i mongetes seques 9’90
10% IVA inclòs

El restaurant no pot garantir al cent per cent l’absència de traces d’al·lèrgens.
En cas d’al·lèrgia o intolerància comuniqueu-ho al personal de sala.

