
Per començar

Anxoves de l’ Escala (per unitats) 

Lloms d’anxova amb oli i pebre

Pernil de gla

100gr de llesques de pernil ibèric

Croquetes de Ca l’Andreu (per unitats) 

Croquetes de rostit de pollastre de corral del Berguedà

Croquetes de bolets 

Esqueixada de bacallà

Llesques de bacallà, vinagreta de tomàquet sec, olives kalamata, 
ceba tendra i pa d’oli de Cal Lluïset

L’Amanida de Ca l’Andreu

Xicòria amb poma curada, formatge de cabra blau i codony

Amanida de porros escabetxats

Porros escabetxats a casa amb crema àcida, anxoves, verdures
adobades i festucs

Les nostres patates emmascarades

Patates ratte confitades, botifarra del perol i negre de Sagàs, allioli
de codony i gingebre

Caneló

Caneló de pollastre de corral del Berguedà, beixamel lleugera,
parmesà, suc de rostit i paté de pollastre a les fines herbes

Royal de carbassa

Royal de carbassa amb hummus de remolatxa,`pèsol negre i picada
d’herbes.
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Plats forts
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Saltat de primavera

Blat escairat amb coliflor, carbassa, pastanaga, ceba tendre,
verdures adobades, nous, parmesà i vinagreta de Xerès,

Fricandó

Fricandó de llata de vedella del Berguedà amb pèsol negre, salsa de
cama-sec, sorra de bosc i fonoll

Galta de porc rostida

Galta de porc del Berguedà rostida farcida de poma curadai
formatge de cabra blau, patata confitada, ceba tendra i api

Magret dànec

Magret d’ànec coll verd curat amb gnocchis de patata i gnochis de
carbassa, ceba rostida, fonoll, parmesà i caldo vegetal

Bacallà confitat

Llom de bacallà confitat, brandada de coliflor, ceba tendra, api,
fonoll, blat escairat i vinagreta de chardonnay

Peu de porc

Peu de porc amb crema de celerí, salsa de camasecs i safrà,
avellanes i api

Pels més petits

Combinat infantil

Combinat de macarrons i pollastre arrebossat
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Curri verd de cítrics

Taronja, mandarina, aranja, llima, fonoll, gingebre, festucs, curri 
verd i coriandre

Mil fulls de poma i pera

Pasta de full amb peres rostides, crema de poma, poma al 

Gerwutzaminer i kimchi de pera

Temptacions de xocolata

Brownie de cacauets, crema de xocolata i miques de xocolata 
blanca

Magdalena de Proust

Pa de pessic de pastanaga, crema de til·la, roques de fruits secs i 
sorra de Nutella.

Crumble de kiwi

Kiwi rostit amb nata amb aroma de sàlvia, crumble de galeta i fonoll
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Cereals amb gluten

Ous

Làctics

Peix

Mol·luscs 

Crustacis

Cacauets

Fruits secs

Tramús

Soja

Sèsam

Api

Mostassa

Sulfits

Carta d’al·lègens

Dieta vegetariana
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