
PPeerr  ppiiccaarr......  

PPaarraa  ppiiccaarr......  

Pernil ibèric tallat a mà amb coca de Forner 
Jamón ibérico  cortado a mano con coca del panadero   

Bunyols de bacallà 
Buñuelos de bacalao 

Croquetes de carn d’olla 
Croquetas de cocido 

El nostre pâté de campanya amb pa de panses i nous 
Nuestro paté de campaña con pan de pasas y nueces 

Terrina de foie gras amb compota de poma verda al cava, codonyat i mantega 
Terrina de foie gras con compota de manzana verde al cava, membrillo y mantequilla 

Cassoleta de brandada de bacallà amb torradetes 
Cazuela de brandada de bacalao con tostaditas  

PPeerr  ccoommeennççaarr......  

PPaarraa  eemmppeezzaarr......  

Amanida d’escarola blanca amb orella de porc cruixent i vinagreta de mostassa 
Ensalada de escarola blanca con oreja de cerdo crujiente y vinagreta de mostaza 

Amanida de tomàquet Raf amb ventresca de bonítol 
Ensalada de tomate Raf con ventresca de bonito 

Sopa de ceba, ou i formatge amb cúpula de pasta de full 
Sopa de cebolla, huevo y queso con cúpula de hojaldre 

Patates “emmascarades” amb bolets i botifarra de perol 
Patatas “enmascaradas” con setas y butifarra 

Calçots a la brasa amb romesco 
Calçots a la brasa con salsa romesco 

Trinxat de la Cerdanya amb rostes de cansalada 
Trinxat de la Cerdaña con torreznos de panceta 

Carxofes a la brasa amb picada d'all, julivert i ametlles  
Alcachofas a la brasa con ajo picado, perejil y almendras 

La nostra escudella amb carn d’olla barrejada 
Nuestra escudella mezclada con carne de cocido 



Ous esclatats amb patates rosses i pernil ibèric  
Huevos estrellados con patatas fritas y jamón ibérico 

Graellada de verdures fresques a la brasa amb romesco i anxoves 
Parrillada de verduras frescas a la brasa con romesco y anchoas 

Macarrons del Cardenal 
Macarrones del Cardenal 

Canelons de pollastre de pagès gratinats amb suc de rostit 
Canelones de pollo de payés gratinados en su jugo  

Arròs o fideus negres amb sípia i all I oli 
Arroz o fideos negros con sepia y alioli  

Arròs de muntanya amb colomí, botifarra, carxofes i ceps         
Arroz de montaña con pichón, butifarra, alcachofa y boletus 

Morro de bacallà a la llauna sobre samfaina 
Morro de bacalao a la “llauna” sobre sanfaina 

CCaarrnnss......  

CCaarrnneess......  

Fricandó de vedella amb albergínia fregida 
Fricandó de ternera con berenjena frita 

Garrinet rostit amb patates al pobre  
Cochinillo asado con patatas a lo pobre 

Pollastre a l’ast de lenya amb les seves patates 
Pollo asado en horno de leña con sus patatas 

Mandonguilla farcida d’ou passat per aigua amb tela i col saltejada 
Albóndiga rellena de huevo pasado por agua con tela y col salteada 

Peix del dia 
Pescado del dia 

Filet de vedella amb trumfes d’Andorra 
Solomillo de ternera con patatas de Andorra 

Chateaubriand amb salsa bearnesa (min. 2 persones) 

Chateaubriand con salsa bearnesa (min. 2 personas)   

Costella de vaca gallega (1 kg) amb pebrots del piquillo confitats (min. 2 persones) 
Costilla de vaca gallega (1 Kg) con pimientos del piquillo confitados (min. 2 personas) 

Fondue de carn (filet, pollastre, salsitxa, secret amb les seves salses) (min. 2 persones) 

Fondue de carne (solomillo, pollo, salchicha y secreto con sus salsas) (min. 2 personas) 

Costelles i mitjanes de cabrit a la brasa 
Costilllas y medianas de cabrito a la brasa 

Cap i pota de vedella amb trumfes d’Andorra fregides 
Callos de ternera con trumfas de Andorra fritas  

Espatlla de xai a la brasa amb verdures i pera de Puigcerdà
Espalda de cordero a la brasa con verduras y pera de Puigcerdà 


