
La nostra César  7,75€
Varietat d’enciams, escates de parmesà, tomàquet cherry, 
cruixent de pollastre i salsa Cèsar

 Formatge de cabra  7,75€
Varietat d’enciams, confitura de tomàquet, fruits secs i formatge 
de cabrra.

Burrata  9,25€
Burrata amb tomaquets marinats i alfàbrega

Salmó marinat  7,75€
Salmó marinat, poma, vinagreta de mostassa i ceba cruixent

Amanides Casal

Musclos Thai  9,50€
Músclos, llet de coco, gingebre i llima

Daus de bacallà  7,75€
Bacallà amb salsa de bolets i xips vegetals

Daus de filet  13,75€
Daus de filet de vedella amb foie i reducció de vi d’Oporto

Les nostres patates braves  4,90€

Formatge curat amb oli  4,95€

Croquetons de la iaia de ceps, pernil ibèric o pollastre  1,70€/u

Formatge brie amb confitura de figues  4,75€

Figer xips de pollastre amb sweet chili  6,75€

Raves de calamar amb alioli  6,50€

Encenalls de pernil ibèric amb pa de coca  10,50€

Pop a la graella a l’estil del xef  16,70€

Els nostres  fabulosos nachos  6,75€

les nostres tapes

ous amb patates i pernil ibèric  8,75€

ous amb patates, sobrasada, formatge de cabra i mel  8,75€

ous amb patates, ceba caramel·litzada i foie  9,75€

Un parell d’estrellats… 

Butifarra de Calaf a la graella amb patates rosses  7,75€

Filet de vedella a la graella amb guarnició  15,50€

Costella de porc lacada amb BBQ casolana  12,25€

Les nostres carns

Foie i ceba caramel·litzada  12,75€

Brie, ceba caramel·litzada, confitura de tomàquet  11,50€
i pernil ibèric  

Tomàquet, bacó, cheddar, enciams i ceba cruixent  10,50€

La de pollastre,… amb tomàquet, enciams, guacamole  12€
i parmesà  

burguer casal
Vedella Black Angus 200gr

Burguer vegana d’albergínia i xampinyons amb 
tomàquet, ceba i enciam  10,50€

Bastonets d’albergínia amb mel de canya i llima  5,50€

Wok de verdures i fideus xinesos  7,50€

Humus de cigrons al curri amb torradetes  4,75€

vegans

Pulled pork, maionesa de wasabi i ceba cruixent

Confit d’ànec, pera i tartufatta

Melós de vedella, maionesa de viandox, compota de poma 
i ceba caramel·litzada 

entrepans gourmet
Deliciós brioix amb suculents farcits

7,75€

matadeperacasal


