
Crema de verdures (plat de temporada)
Gaspatxo amb picatostes (plat de temporada)

Amanida de bacallà amb coca d’escalivada
Amanida Esquirol

Amanida de formatge de Cabra i nous
Amanida freda de patata,tonyina i ou dur

Escalivada amb tomàquet, ceba, tonyina i formatge fos
Patates farcides de brandada de bacallà i

gratinades amb formatge
Assortiment d’embotits de Cerdanya

Pastisset de patata, sobrassada, formatge i ou ferrat
Ous ferrats amb patates i pernil “un clàssic”

Mini bikinis de pernil dolç i formatge amb foie
Trinxat de Cerdanya amb ou ferrat

Pasta bolonyesa amb formatge

Pastís de formatge, crema catalana,
pastís de xocolata, milfulles de nata.

Crepes dolces (suplement 3€)

Pa, aigua i gerra de vi

Botifarra de pagés a la brasa amb guarnició
Xurrasco de vedella a la brasa amb guarnició

Peus de porc a l’estil del xef (gratinats amb all i oli)
Bistec a la planxa amb patates fregides

Galta de porc al forn amb guarnició
Pollastre al forn amb guarnició

Conill a la brasa amb all i oli (200gr.)
  Bacallà al forn amb tomàquet i gratinat amb all i oli

Calamarcets a la planxa
Fondue de formatge

Hamburguesa vegetal

RÀPID
Un plat a escollir del Menú + Postre

Pa, aigua i gerra de vi

18€

13,75€

Crema de verdures (plat de temporada)
Gaspatxo amb picatostes (plat de temporada)

Amanida de bacallà amb coca d’escalivada
Amanida Esquirol

Amanida de formatge de Cabra i nous
Amanida freda de patata,tonyina i ou dur

Escalivada amb tomàquet, ceba, tonyina i formatge fos
Patates farcides de brandada de bacallà i

gratinades amb formatge
Assortiment d’embotits de Cerdanya

Pastisset de patata, sobrassada, formatge i ou ferrat
Ous ferrats amb patates i pernil “un clàssic”

Mini bikinis de pernil dolç i formatge amb foie
Trinxat de Cerdanya amb ou ferrat

Pasta bolonyesa amb formatge

Pastís de formatge, crema catalana,
pastís de xocolata, milfulles de nata.

Crepes dolces (suplement 3€)

Pa, aigua i gerra de vi

Paella de Marisc
Fideua de Marisc

Arròs Negre
Gambes Planxa

Galta de porc al forn amb guarnició (2 unitats)
Conill a la brasa amb all i oli (400gr.)

Costelles de Xai amb guarnició
Entrecotte de Vedella amb patates fregides

Rapet a la planxa amb pebrot vermell i ceba con�tada
Musclos a la marinera amb patates fregides

RÀPID
Un plat a escollir del Menú + Postre

Pa, aigua i gerra de vi

22€

19€

IOGURT ARTESÀ DE CERDANYA · 3,90

GELATS I SORBETS VARIATS · 5,90

SUC DE TARONJA NATURAL · 5,90

SUC DE TARONJA
AMB BOLA DE VAINILLA · 6,50

CAFÈ IRLANDÉS · 5,90

PASTÍS DE FORMATGE · 5,00

PASTÍS DE XOCOLATA · 5,00

CREMA CATALANA · 4,00

MILFULLES DE NATA · 5,00

·POSTRES·

12,50

13,75

12,95

13,50

12,90

13,75

14,50

LLÍVIA: 
Pernil dolç, formatge i orenga

LES ANGLES:
Pernil dolç, formatge, ou ferrat
i orenga

FORMIGUERES:
Sobrassada, formatge, mel i orenga

MASELLA:
Tonyina, formatge, pebrot vermell i 
orenga

PUIGMAL:
Formatge de cabra, formatge, nous
i orenga

GRANDVALIRA:
Bacó, formatge, ceba con�tada
i orenga

MOLINA:
Pebrot vermell, ceba con�tada i formatge

EYNE:
Foie, codony, formatge i orenga

CADÍ:
Tres formatges

ESQUIROL:
Pernil del país, formatge i orenga

CARLIT:
Xampinyons, formatge i orenga

MARIA:
Tonyina, xampinyons i gambes

PORTE:
Tomàquet, formatge i pernil ibèric

10,75

11,50

11,50

10,75

11,75

11,50

Ingredient extra · 1,50€

PIZZAS

Pa amb tomàquet · 1,65
(p.p)

Patates braves · 3,50

Patates fregides · 4,40
(ració)

Croquetes de la casa · 7,50
( 4 unitats)

Amanida de patata · 5,75

GRANDVALIRA:
Calamarcets, ou ferrat i patates 
fregides

MOLINA:
Bacó, ou ferrat i patates
fregides

ESQUIROL:
Croquetes, ou ferrat i patates 
fregides

CERDANYA:
Llom, ou ferrat i patates fregides

13,80

10,50

12,50

12,75

MASELLA:
Hamburguesa, ou ferrat i patates 
fregides

SOLDEU:
Botifarra, ou ferrat i patates
fregides

LES ANGLES:
Galta de porc, ou ferrat i patates 
fregides

FORMIGUERES:
Pollastre, ou ferrat i patates 
fregides

10,90

12,90

11,50

11,75

·PLATS·
COMBINATS

PER
PICAR

·XOCOLATA

·XOCOLATA I NATA

·MADUIXA

·MADUIXA I NATA

·NUTELA

·NUTELA I NATA

·SUCRE I LLIMONA

·FRUITS DEL BOSC

·CARAMEL

·GRAND MARNIER

a
6,00
totes 

iva inclòs

TAKE
AWAY

Emportat el teu
menjar a casa!!

Pregunta els cambrers pels nostres 
plats per a celíacs

No canviem postres per cafè !!

restaurant and hotel

DE LA CASA
( Migdia i Nit )

p.p. p.p.

ESQUIROL
( Migdia i Nit )

L’ESQUIROL:
Igual que la completa més ou ferrat

DOBLE:
Com la completa però amb
2 hamburgueses

MIXTA:
Hamburguesa, bacó, formatge, ceba,
tomàquet, enciam i patates fregides

SENZILLA: 
Hamburguesa, i patates fregides

DE FORMATGE:
Hamburguesa, formatge i
patates fregides

COMPLETA:
Hamburguesa, formatge, ceba, 
pebrot, tomàquet i patates fregides

13,25

14,50

13,25

8,75

9,75

12,15

HAMBURGUESES

Ingredient extra · 1,50€


