
Primers a compartir

Amanida de formatge de cabra amb poma 
Granny Smith i vinagreta pesto

Escalivada amb anxova de l’Escala

Croqueta de sípia amb tinta amb allioli suau

Xistorra a la sidra Mooma

Pastís de truites de verdures de l’àvia Fina

Pa de coca amb tomata

Segon a escollir

Magret d’ànec amb melmelada de tomata

Xai de l’Empordà amb patates fregides 

Braó de porc a baixa temperatura amb parmentier

Bacallà amb poma i ceba i allioli de mel gratinat

Rapet amb verdures a la brasa

Hamburguesa Mas Saulot (vegetariana)
Llenties, espinacs, pastanaga, patata i ceba acompanyat 

amb humus, pebrot, parmesà, pa i patates

Arròs de verdures de temporada (mín. 2 pax)

Postre individual a escollir de la carta

35,00€

Menú A

Inclou aigua, sidra o vi DO Empordà i café. 
Mínim dues persones i taula completa. IVA inclós. Inclou un màxim de 1/2 ampolla per 
persona de sidra o vi. Els aperitius, refrescos, licors i cava no estan inclosos al menú.



Primers a compartir

Amanida de formatge de cabra amb poma 
Granny Smith i vinagreta pesto

Escalivada amb anxova de l’Escala

Croqueta de sípia amb tinta amb allioli suau

Xistorra a la sidra Mooma

Pastís de truites de verdures de l’àvia Fina

Pa de coca amb tomata

Segon a escollir

Filet de vedella de Girona a la pedra

Entrecot amb os de vedella de Girona a la pedra 500 g

Espatlla de xai cuita a baixa temperatura i acabada 
a la brasa amb allioli de mel

Conill a la cassola amb gambes 

Tataki de tonyina amb cremós de poma i ceba i espàrrec verd

Pop a la brasa amb Parmentier de montiato

Arròs negre de sepionets, llagostins i allioli (mín. 2 pax)

Postre individual a escollir de la carta

40,00€

Menú B

Inclou aigua, sidra o vi DO Empordà i café. 
Mínim dues persones i taula completa. IVA inclós. Inclou un màxim de 1/2 ampolla per 
persona de sidra o vi. Els aperitius, refrescos, licors i cava no estan inclosos al menú.
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“Txuleton” de vaca de Girona madurada 45 dies
Aproximadament 500g per persona 

Postre individual a escollir de la carta

45,00€

Menú Txuleton

Inclou aigua, sidra o vi DO Empordà i café. 
Mínim dues persones i taula completa. IVA inclós. Inclou un màxim de 1/2 ampolla per 
persona de sidra o vi. Els aperitius, refrescos, licors i cava no estan inclosos al menú.


