


                                        Aperitius 

 Patates braves a la nostra manera ………..……………………...  4,50 € 

 Torrezno de Soria …………………...……………………………...  4,50 € 

 Anxoves i pa amb tomàquet ………………………………...……. 
 peix, gluten 

 1,95 €/u. 

 Croquetes de la casa: de rostit, calamarsó o curry ………….…. 
 gluten 

 1,50 €/u. 

 Chocos amb maionesa cítrica ……………………………...…….. 
 gluten, ou 

 7,00 € 

 Seitons amb torradetes …..…………………………………...…...  7,50 € 

 Xipirons fregits …………………………………………………......  10,00 € 

 Pota de pop amb textures de patata …………………………......  18,00 € 

 Musclos al vapor ……………………………………………..…......  10,00 € 

 Pebrots del padró ……………………………………………...…...  5,00 € 

 Terrina de provolone amb bastonets rústics ………………..…... 
 lactis 

 9,50 € 

 Pa de coca amb tomàquet ……………………………………...... 
 gluten 

 3,00 € 

 Ensaladilla russa casolana .………………………….……...…... 
 ou, peix 

 6,50 € 

 Pintxo de truita de patates ……..…..………………………...…... 
 ou 

 4,50 € 

                                        Entrants 

 Carxofes del prat a baixa temperatura ………………………..….  14,00 € 

 Amanida de tomàquet amb ventresca ………………….…..……. 
 peix 

 9,75 € 

 Burrata amb tomàquets confitats ……………………..………..… 
 lactis 

 9,00 € 

 Amanida cèsar de la casa ………………….…………………..… 
 lactis, ou, gluten, mostassa, peix 

 13,00 € 

 Timbal de Quinoa amb verduretes ………………………….…….  8,50 € 

 Ous estrellats amb pernil o xistorra ……………………….……... 
 ou 

 10,00 € 

 Carpaccio de vedella amb parmesà i ruca …………………….... 
 mostassa, lactis 

 16,00 € 

 Carpaccio de gambes  amb bastonets rústics …………...……... 
 crustaci 

 16,00 € 

 Pernil de glà ………………………………………………………….  18,50 € 



 Segons 

 Gambes amb all i julivert …………….……..…………….……….. 
 peix, marisc 

 14,00 € 

 Tataki de tonyina roja  Bal���ó  ®  …….…….………….…...…..… 
 peix, marisc, sèsam, soja 

 22,00 € 

 Peix del dia a la basca …………….……………..…….………..… 
 peix 

 preu 
 segons 
 mercat 

 Tàrtar de tonyina roja  Bal���ó  ®  …….…...….…………....…..… 
 peix, marisc, sèsam, soja 

 20,00 € 

 Tàrtar de salmó …………………….…………..……….………..… 
 peix, marisc, sèsam, soja 

 14,00 € 

 Filet de vedella …………………….………...………….………..…  20,00 € 

 Filet de vedella amb foie i trufa …..………...……….….………….  24,00 € 

 Steak tartar amb torradetes fetes a casa ...………….……….….. 
 mostassa 

 19,50 € 

 Galta d’ibèric a baixa temperatura ….…….……………..………..  15,00 € 

 Secret ibèric al vi negre ……………….….…………….………..… 
 mostassa 

 16,00 € 

 Botifarra amb mongetes o bolets ……………………..………..…  10,00€ 

 Canelons de carn amb beixamel …………………….………...… 
 lactis 

 8,00 € 

 Mega caneló trufat d’ànec ………….………………….………..… 
 lactis 

 11,00 € 

 Txuletó de 1200 gr (Holstein frisona) ..…………….…....……….  48,00 € 

 Veggie Burger amb pa de coca …….....…………….…....….…...  13,00 € 

 Llamàntol estil mallorquí amb patates i ou ferrat ……..………. 
 ou 

 36,00 € 

 Pèsols ofegats amb botifarra de pernil ibèric i ou poché ….…... 
 ou 

 15,00 € 

 Panxeta ibèrica a baixa temperatura ……………………………..  18,00 € 

 Pasta tartufada ……………………………………………….……..  12,00 € 



 Els n�tres arr�s� i fideuàs 

 Paella de mar i muntanya ……………….….………….………….. 
 peix, marisc 

 14,50 € 

 Paella marinera ……………………………..………….…………... 
 peix, marisc 

 18,00 € 

 Paella amb Llamàntol ………...………….………….. 
 peix, marisc 

 22,50 € 

 Clàssica fideuà …………………...…………….……….………….. 
 peix, marisc 

 14,00 € 

 Paella de verdures ………………..……………….…….………….  14,50 € 

 Arròs de botifarra i xipirons ………………………………………..  14,50 € 

 La n�tra brasa 

 Secret ibèric amb caramelització de vi blanc ……….………..….  16,00 € 

 Costelles i mitjanes de xai …………………………….……..…….  18,00 € 

 Botifarra amb mongetes o patates ………………………………..  10,00 € 

 Lletons (mollejas) de vedella ………...…………………….…..….  12,00 € 

 Filet de vedella (Holstein frisona) …….………………………..….  20,00 € 

 Cua de rap …………………………….………………….….…..….  19,00 € 

 Pop de platja …………………………....………………………..….  18,00 € 

 Sèpia amb picada d’all i julivert ………………………………….  16,00 € 

 Acompanyaments 

 Patates fregides ……………………………………………………..  3,00 € 

 Plat de mongetes amb cansalada ………………………………..  5,00 € 

 Arròs blanc …………………………………………………………..  2,00 € 

 Demana per les nostres suggerències 

 Plats vegetarians 



 Menú infantil 

 ………………………... Plat combinat ………………………... 
 gluten 

 Pasta amb salsa de tomàquet 
 Pollastre arrebossat 

 Postres 

 13,50 € 

 P�tres casolans 

 “Torrija” casolana amb gelat d’avellana i crispy de gerds ..…...  7,00 € 

 Cheesecake fet a casa ……………………………...………..…….  6,00 € 

 Postre de músic amb xarrupt de Mistela ……………..…….…….  6,00 € 

 Pastís casolà ………………………………………………………...  5,50 € 

 Altres p�tres 
 Coulant de xocolata amb gelat de vainilla ………………………..  6,00 € 

 Brownie amb gelat de vainilla ……………………………………...  6,00 € 

 Gelat …………….……………………………………………………  5,50 € 

 Sorbet de llimona amb Marc de cava ………………………..……  6,50 € 

 Trufes de xocolata ………………………………………………..…  6,50 € 

 Gelat de torró amb ratafia ………………………………………….  6,00 € 

 Cafè irlandès …………………………………………………………  7,50 € 



 Segueix-nos a les nostres xarxes socials i etiqueta’ns amb el nostre hashtag: 

 @Lamagatall.sc          #Lamagatall 


