
Amanida tèbia de bolets en escabetx, formatge tendre i fruits secs
PL,FS, SO2 | 14,00 .-

Carpaccio de presa ibèrica, vinagreta de maduixa i pinyons
FS,SO2 | 14,00 .-

Esqueixada de bacallà i ceba al cop de puny
P,G,Mtz | 18,00 .-

Croqueta de rostit i caviar nacarii de la Val d´Aran
G,L,O,SO2,P | 04,00 .-/unitat

Micuit de fetge gras d’ànec i poma
L,SO2,FS | 15,00 .-

Rigattoni, formatge Blau Ceretà i sobrassada d´en Xesc Reina
G,L,M,SO2,O | 14,00 .-

Caneló de pollastre de pagès i tòfona
L,G,SO2 | 15,00.-

Carxofa, ou 63º, cansalada i tòfona
O. | 16,00.-

Pèsols, velouté de pernil i rovell curat
O. | 16,00.-

Arròs de tòfona
L,SO2 | 19,00.-

Arròs de calamar i botifarra del perol
SO2,P,M,FS,G | 19,00.-

Caragols de Ponts amb tomàquet, cansalada i alfàbrega
G,SO2,O | 16,00.-

Servei de pa artesà del Talladell | Al raig oli d’oliva verge eco. 2,00.- 

Informació sobre els al·lèrgens > següent pàg. 

@elscomdals @elscomdalsrestaurant



Pop roquer, ajoblanco, porro i cansalada

M,L | 23,00 .-

Cassoleta de cocotxes de bacallà i cigronets

P, SO2 | 16,00 .-

Bacallà, potxes i cloïsses

P,G,M | 23,00 .-

Suquet de rap

P, SO2,Fs | 21,00 .-

Fricandó de parpatana de tonyina

P,SO2,FS | 23,00 .-

Peix del dia, segons llotja
P | 21,00 .-

Perdiu en escabetx de raïm i la seva mousse

SO2,FS | 23,00 .-

Filet de vedella al cafè de París

Mtz,L,FS,G | 23,00 .-

Steak tartar al moll de l’os

G,Mtz,SO2 | 25,00 .-

Espatlletes de conill “eco”, hoisin, bolets i verdures encurtides

SO2,Mtz,G, Fs | 18,00 .-

Espatlleta de xai, patata entofonada i sobrassada

G,SO2 | 18,00 .-

Espatlla de cabrit, albergínia fumada, mató i prunes

M,O,SO2 | 16,00 .-

Mandonguilles de peu porc amb gambes

M,O,SO2,G | 16,00 .-

Croissant de xocolata, nata i gerds
G,L,O | 8,00 .-

Parfait de xoco blanca, iogurt i violeta
G.L,O,FS | 8,00 .-

Trufes de xocolata i tòfona
L,O | 2€/u

En compliment del reglament (UE) núm. 1169/2011 els informem dels al·lèrgens

P Peix

M Mol·lusc

C Crustacis

Ss Sèsam

S Soja

Mtz Mostassa

G Cereals, farines amb gluten

O Ou

L Lactosa, derivats làctics

SO2 Sulfit o diòxid de sofre

FS Fruits secs

La dolça mar
L,O,P,M,G | 8,00 .-

Torrada de Santa Teresa i gelat de vainilla
G,L,O | 8,00 .-

Cítrics
G,L,O | 8,00 .-

peix

carn

postres


