
EL pernil ib RIC DE GLA 
Pernil Ibèric de gla tallat a ma i al moment per a tu........  22,00€ 

Espatlla Ibèrica de gla origen Jabugo (tall a màquina) ... 14,50€ 

Assortit d’embotits ibèrics amb espatlla Ibèrica ...... 16,50€ 

Assortit d’embotits ibèrics ...... 10,60€ 
 

Ració de pa de coca artesà del Forn de Folgueroles torrat i amb tomàquet  2,40€ (Cada ració consta de 4 trossos) 

De l’Hort Amanida de camembert i pera asada, pernil d’anec i coulis de 

mango .. 10,50€ 
 Graellada de verdures amb salsa romesco   ...  10,50€ 

Amanida de carxofes i pop confitats amb vinagreta de fruits secs  …  10,80€ 

Amanida de salmó marinat con alvocat i vinagreta de cítrics  …  10,40€ 

Espàrrecs a la brasa amb formatge idiazabal gratinat …  7,50€ 

Amanida de formatge pecorino, ruca, pollastre marinat i vinagreta de mel ... 10,50€ 
 

 els nostres Pams .. de Coca artesana de Folgueroles    

 Pam de secret Ibèric i ceba caramel·litzada amb “alegria riojana” 8,20€ 

   Pam Menorquí de sobrassada i formatge de Maó …. 6,90€ 

   Pam de pebrot escalivat i anxoves del cantàbric   …. 8,40€ 

Pam de filet ibèric amb foie i dolç de poma   …. 9,00€ 

Focaccia de carpaccio de filet de vedella, ruca, parmesà i ceps …. 10,00€ 

  LEs taULES de FORMATGES - TaUla   …. 12,50€ 
Taula de formatges espanyols:  Nevat Blanc, Afuega’l Pitu Blanc, Marantona curado, Castro Castillo y Picon Bejes Tresviso 

Taula de formatges catalans Briqueta de cabra, Roques Blanques, Gris de muntanya i Serrat semi 
Tabla de formatges “atrevits” Camembert, Puigpedrós, Rodonet cabra, Belga mostassa, Pecorino 
moliterno, Blau del nèt 
Taula de formatges manxecs Curat Artesà Antigua Quesería, Laurus Zamorano, Manxec curat en oli 

 

TAPES!! 
Croqueta Ibèrica XXL .... 2,40€ Un  Daus de pernil ibèric de gla ... 6,90€ 

Croquetes de gambes i curry vermell. 5,90€ 4u Xampinyons al Jabugo …  4,10€   

Croquetes de cabrales i nous …. 5,90€ 4 u. Musclos al forn Josper ... 7,50€ 

Patates braves El Celler ... 5,50€    Pop a la gallega ... 9,50€        

Pintxo de Botifarró de Burgos amb compota de 

poma. ,,.5,40€ 

Daus de tonyina marinat en soja i mel amb taronja i 

maionesa de tinta ….   6,50€ 

Cruixent de Camembert  … 6,90€                                  Calamars a l’andalusa i maionesa de tinta    ... 7,90€             

Verdures en tempura i mel ... 7,50€   Olives variades ... 2,50€ 



Escalopins de foie amb pera escalivada i reducció 

d’Oporto ...  9,50€ 

Llagostí cruixent de kataifi amb mojo de tamarindo … 

9,50€ 

Del camp: ous camperols de gallines en llibertat! 
Ous ferrats amb patates fregides i encenalls de pernil ibèric ... 9,90€ 

Ous ferrats amb patates i panxeta ibèrica confitada  ... 10,90€ 
Ous ferrats amb patates i foie  ... 12,90€ 

Truita de bacallà confitat amb potxat de pomes i porros  …  7,90€ 
 

Del 
mar 
 

  
  
Pop a la brasa i parmentier de patates fregides amb oli de pebrot de la Vera ... 16,50€ 

Tataki de Tonyina amb sèsam i wok de verdures a la mantega de sriracha …. 14,90€ 

Llom de Bacallà confitat  a la llauna  ...  14,90€ 

CARN de porc IBÈRIc de GLA 
Secret de porc Ibèric          …. 18,90€ 
Presa de porc Ibèric            … 18,90€ 
Filet de porc Ibèric             …. 18,90€ 
Ploma de porc Ibèric         .... 18,90€ 

Combinat  carn de porc Ibèric   18,90€ 
 

A la brasa d’ALZINA 
…. 
 O A LA PEDRA



 

CARN de VEDELLA nacional 
Hamburguesa de vedella Angus nacional amb Pernil Ibèric, 

patates, ceba caramel·litzada i formatge camembert       
…. 11,90€  

*Filet de vedella a la brasa o a la pedra                           ..... 19,90€ 

*Txuletón de vedella a la brasa a pes, mínim 500 gr   …. 39,00€/kg 

*TBone de vedella aproximat 1000 g                                  …. 42,00€/kg 

* Amb guarnició de patates caliu, pebrots de Padró i salses  All i oli i  Romesco   

 

MENU 

TBONE 
(mínim 2 persones) 

A compartir:  
 Espàrrecs verds a la brasa amb formatge 

idiazabal  
 Ous ferrats amb patates i encenalls de pernil 

ibèric  
 TBone de vedella 1 kg aprox a la brasa, servit 

en pedra amb guarnició de patates caliu i 
pebrots de Padrón 

Vi recomanat  
Postra de la casa, cafè 
                                   Preu per persona 
35,00€ 

 
Full d’al·lèrgens a la seva disposició. Consulti amb el nostre personal.  

Tots els plats elaborats amb peix cru compleixen amb la normativa sanitària vigent. Preus amb IVA inclòs 
 


