entrepans amb pa de coca
entrepans calents
1. truita a la francesa

4,00

2. truita de patates rosses

5,50

3. truita de patates rosses i ceba confitada

6,75

4. truita de formatge o similar

5,50

5. botifarra picant

7,00

6. llom de porc / cansalada fumada

5,00

7. llom de porc / cansalada fumada amb formatge fos

5,75

8. pollastre rostit a les herbes aromàtiques

7,50

9. elliot (entrepà torrat amb anxoves, tonyina, ou dur i pebrots)

7,50

entrepans freds
10. pernil salat / pernil dolç

4,00

11. pernil ibèric (75 grams)

10,00

12. formatge serrat

4,00

13. botifarra blanca / fetge / negra / catalana

4,00

14. xoriço ibèric / llom ibèric

5,00

15. anxoves de l’Escala (6 filets)

6,25

16. tonyina en conserva

4,75

17. sobrassada de porc Duroc

5,00

18. fuet / llonganissa

4,75

19. vegetal (mescla d’enciams, ceba, tomàquet, ou dur i tonyina)

6,50

20. vegetal amb formatge o pernil dolç

7,50

entrepans mini
21. pernil salat /pernil dolç

3,00

22. pernil ibèric (50 grams)

7,50

23. formatge serrat

3,00

24. botifarra blanca / fetge / negra / catalana

3,00

25. xoriço ibèric / llom ibèric

4,00

26. anxoves de l’Escala (4 filets)

4,75

27. tonyina en conserva

3,75

28. sobrassada de porc Duroc

4,00

29. fuet / llonganissa

3,75

30. vegetal (mescla d’enciams, ceba, tomàquet, ou dur i tonyina)

5,25

31. vegetal amb formatge o pernil dolç

5,75

32. truita a la francesa

3,00

33. truita de formatge o similar

4,00

34. llom de porc / cansalada fumada

3,75

35. llom de porc / cansalada fumada amb formatge fos

4,25

torrades mini
36. torrada amb mantega i melmelada

3,00

37. torrada amb oli d’oliva de l’Empordà

2,00

suplements pels entrepans
38. suplement de pernil / formatge

2,50

39. suplement de ceba confitada

2,50

menú de tapes

30,00

aquest menú comprèn 7 tapes i unes postres

pa de coca amb tomàquet i oli d’oliva de l’Empordà
barreja BOJA!... d’olives amb aromàtics
musclos de roca amb escabetx de verdures i magrana
seitons amb verdures, fruites vermelles i envinagrats

els fregits: croquetes d’ibèric i bunyols de morro de bacallà
ou de galliner amb parmentier, sobrassada i codony

patates Empòrium... botifarra de perol amb patates al forn i ceba
les postres del dia...
*Aquest menú pot patir canvis en funció de la disponibilitat del producte.

les tapes
40. les anxoves amb pa amb tomàquet i oli d’oliva (6 filets)

6,25

41. musclos de roca amb escabetx de verdures i magrana (8 unitats)

5,75

42. seitons amb verdures, fruites vermelles i envinagrats (8 filets)

6,75

43. pernil ibèric amb pa amb tomàquet i oli d’oliva (50 grams)

7,50

44. selecció de sis formatges gironins afinats

8,50

45. croquetes de pernil ibèric (6 unitats)

7,50

46. calamars de potera a la romana (8 unitats)

8,00

47. bunyols de morro de bacallà i romesco (8 unitats)

7,50

48. patates Empòrium... botifarra de perol amb patates al forn i ceba 9,00
49. carpaccio de gambes vermelles de Roses

20,00

50. ou de galliner amb parmentier, sobrassada i codony

8,00

51. amanida d’enciams ecològics amb espàrrecs, ou dur i tonyina

6,50

per acompanyar
52. patates rosses com les fa la mare

3,75

53. pa de coca amb tomàquet i oli d’oliva de l’Empordà

2,50

54. allioli

1,75

les conserves
55. barreja BOJA!... d’olives amb aromàtics

4,00

56. llauna d’escopinyes / cloïsses

9,00

les postres
57. les postres que elaborem cada dia... consultar al nostre personal

5,50

58. tres boles de gelat artesà amb nata, brownie i fruita

5,50

Menú bistrot
(entre setmana cada dia migdia i nit)

menú bistrot

15,00

aquest menú comprèn... un primer, un segon i unes postres

(divendres nit i cap de setmana migdia i nit)

menú bistrot

20,00

aquest menú comprèn... un primer, un segon i unes postres

Plat del dia + beguda
(entre setmana cada dia migdia i nit)

plat del dia beguda

11,00
+
aquest comprèn: una petita amanida + 1 plat + 1 beguda

(divendres nit i cap de setmana migdia i nit)

plat del dia beguda

12,00
+
aquest comprèn: una petita amanida + 1 plat + 1 beguda

