
Cafè

Tallat

Cafè amb llet

Americà

Cigaló

Cafè irlandés

Tes i infusions

CafeteriaCafeteria

Crumble de poma amb llet condensada  

“Strudel” de poma amb panses i nous

Tatin de poma amb gelat de vainilla 

Xuixo de poma i crema amb ratafia Mooma

Pastís de formatge amb fruites vermelles i gelat de gerds

Pastís fondant de xocolata negre i gelat d’avellana

Pastís de pastanaga amb gelat de mascarpone  

Mandarina “pie” amb sorbet de llimona

Sopa de pinya amb gelat de crema catalana

Recuit de Fonteta amb mel de mil flors de Casavells segons disponibilitat

Pecat Mooma: mousse de xocolata blanca, brioix de llimona i codony de poma

Iogurt natural d’ovella de Mas Casas amb melmelada de poma

Nata amb nous caramel·litzades

Figues confitades de Can Bech amb cremós i gelat de mascarpone  

Gelat artesà de xocolata, vainilla, crema catalana, mascarpone o avellana

Sorbet de poma Granny Smith, llimona o gerds

6,90 €

6,90 €

7,50 €

6,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,30 €

6,50 €

8,30 €

4,90 €

6,50 €    

7,30 €

5,50€

5,50€

Assortit de postres de poma  per quatre persones

9,00 €

8,70 €

1,70 €

1,80 €

2,00 €

1,80 €

2,60 €

8,20 €

2,30 €

Disposem de llet de soja i de civada

Te vermell, negre, verd, 
camamilla, poliol i roibos 

Carta de postresCarta de postres
elaborades artesanalment elaborades artesanalment al nostre obradoral nostre obrador

Licor de poma artesà amb gel

Licor de pomes salvatges amb gel 

Sidra de pomes gelades amb gel

Ratafia de poma o pera amb gel

Spirit de poma Mooma amb gel

“Manzanito”

Licors MoomaLicors Mooma

Spirit, llima, menta, sucre i gasosa

5,00 €

5,50 €

6,90 €

5,50 €

7,00 €

8,00 €

1/2 assortit de formatges gironins amb dolç de poma

1/2 ració de botifarra dolça cuita amb poma i sidra

18,30 €


