
Caneló de pollastre de la Torre d’Erbull amb crema de formatge tofonada i suc del rostit. 

Terrina de foie-gras amb camamilla de Linyola, xutney de poma i ametlla amarga.  

Coca amb llagostins escaldats, tomàquet confitat, pernil i alfàbrega 

Cargols de Ponts guisats amb gambes i suc de marisc. 

Amanida de formatge Tabollet d’Aitona amb crema de panís i pols de carquinyoli. 

Steak tàrtar de filet de Vedella de Cal Massot. 

Gofraldres de tàrtar de truita de Tavascan amb els seus ous i crema de bergamota. 

Sopa de tomàquet i síndria amb tàrtar de llamàntol, alfàbrega i cogombre. 

14 € 

16 € 

12 € 

14.5 € 

14,5 € 

22,5 € 

13,5 € 

17 € 

Tataki de llom de tonyina vermella Balfegó amb cireres i cotna de porc. 

Llom de bacallà amb porros rostits i suc de pernil 

 24€ 

16 € 

Lletons de vedella fregits amb crosta de patata i cremós de ceps.  

Espatlla de xai de raça Xisqueta amb pa amb tomàquet i oliva verda.  

Filet de vedella de Cal Massot al estil Rossini amb verdures escaldades. 

Peus de porc guisats amb cargols de Ponts 

16 € 

19,5 € 

23 € 

14€ 

 

*Pa de massa mare del forn Rústic d’Aitona 2.5€ per pa (200gr) 

 

 

 

7 € 

6 € 

3,5€ /ud  

15 € 

 

*Informi’ns si és al·lèrgic o intolerant a algun aliment. 

Mel i mató del Cadí amb toffe de romaní i galeta de cafè.  

.Rosta de Santa Teresa caramel·litzada amb crema de mango 

Craquelin de xocolata farçida de crema de avellana i cacao 

Selecció de formatges de la província de Lleida (5 varietats). 

 



Per compartir:  

Gofraldres de tàrtar de truita de riu amb crema de bergamota i els seus ous. 

A escollir: 

Caneló de pollastre de la Torre d’Erbull amb crema de formatge tofonada i suc del rostit. 

O 

Cargols de Ponts guisats amb gambes i suc de marisc 

35€ 

A escollir: 

Llom de bacalla amb porros rostits i suc de pernil 

O 

Espatlla de xai de raça Xisqueta amb pa amb tomàquet i olive verda 

 

Lletons de vedella fregits en costra de patata amb cremós de ceps. 

. A escollir: 

Mel i mató del Cadí amb toffee de romaní i galeta de café 

O 

Craquelin de xocolata farcit de crema de avellana 

 

 


