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Per començar...

Cilindre de carabassó, brandada de bacallà i pinyons garapinyats 
(4€ unitat)

Escalivada a la llenya d’alzina (4,5€ ració)

Caneló d’escalivats i salmó lleugerament fumat (5€ unitat)

Falsa coca de poma, foie i blat de moro (6€ unitat)

Croquetes XL de pernil ibèric d'aglà (6€ - 2 unitats)

Amanida de tomàquet rosa, bacallà fumat i alls tendres  (7€ ració)

Musclos a la nostra marinera (8€ ració)

Canelons del rostit amb beixamel de formatge de Cal Quitèria  
(8 € - 2 unitats)

Canelons de gamba, pop i beixamel de romesco (9€ - 2 unitats)

Mar i muntanya de fideus, gamba i botifarra (9€ ració)

La nostra esqueixada de bacallà (10€ ració)

Caragols a l'estil l’Espurna amb allioli o vinagreta (10€ ració)

Cansalada rostida a la brasa amb patata cremosa i vieira (12€ ració)

Cassoleta de cigrons, bacallà i porradell  (12€ ració)

Terrina de foie gras amb confitura de poma de Lleida a la vainilla 
(15€ ració)

Roast-beef amb emulsió especiada (16€ ració)
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Plats principals...

Melós de vedella amb suquet de carxofes i vegetals (14€ ració)

Timbal d’espatlla de xai rostida a la brasa amb escalivats 
i suquet del rostit (15€ ració)

Pop a la brasa amb patata al morter i vinagreta de fruits secs
(16€ ració)

Suquet de bacallà amb pèsols, carxofes i gamba (16€ ració)

Filet de vedella amb suquet de ceps i tòfona (18€ ració)

Romescada de turbot, vieira i vegetals (20€ ració)

Postres ...

Assortiment de mini-postres 4 unitats - 5€
(2 tattín de poma i 2 textures de xocolata)

Gelats artesans elaborats per nosaltres - Terrina 1 litre – 14€
(Nata fresca, vainilla Bourbon, cafè, xocolata Guanaja, 

gerds, pinya, maduixa, llimona, mango i fruita de la passió 
o pera de Lleida amb llima)

Disposem de la nostra carta de vins amb preus especials, consulti'ns. 

Pa artesà elaborat amb llevat natural (3€ la unitat)
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CONDICIONS

Servei de dilluns a diumenge, amb prèvia comanda 
amb un mínim de 2 hores d'antelació.

*** Per comandes superiors a 100€: 1 Botella de vi Celistia de la 
D.O. Costers del Segre (blanc o negre) de regal!

Transport a domicili a Lleida ciutat: Suplement de 5 €
* Per comandes superiors a 100€ suplement de 2 €

També servim a altres localitats, consulti'ns les condicions.

El pagament s'haurà de fer prèviament amb targeta
 de crèdit o transferència bancària. 

Disposem de la nostra carta de vins amb preus especials, consulti'ns!

Consulti'ns la informació dels al·lèrgens si tenen alguna 
al·lèrgia o intolerància alimentària.
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