A Els Garrofers apostem per la cuina catalana, amb producte de proximitat i ecològic. Identificant-nos amb
la filosofia del moviment Slow Food. Cuina artesana, perquè si no està fet a casa, no ho servim!
Podeu escollir un entrant i un plat principal.
El preu és de 18€. Inclou IVA, aigua, una copa de vi o cervesa i postres o cafè.
Esperem fer-vos gaudir! Gràcies per fer-ho possible

· Verat marinat amb consomé de tomàquet, pa de

· Cansalada de porc ecològic rostida amb pastanaga i

tàperes i olivada 6

fonoll 26

· Amanida d'en Pau amb verdures encurtides i pernil

· Bacallà salat a casa amb una crema de mongetes i ceps

ibèric 2

i verdures de temporada 26

· Crema de carbassa ecològica rostida amb escuma de

· Arròs sec de lletons i carxofes 2

formatge d'ovella i pa d'alls 156

· Tàrtar d'alvocats, xampinyons, aranja, poma àcida,
anguila fumada i sorbet d'alfàbrega i llima 2

+5€

· Sardines marinades amb cansalada, ceba i panses,
com les sardines "en saor" 6

+8.5€
+6€

· Pop de roca estofat amb un puré de patata i xirivía i
salsa de xoriço 25

+10€

· Ou d'Òrrius amb crema de patata, bolets i suc del rostit

2456 +7€
+11€

+5€

+8€

· Senglar porcell rostit amb ceba, castanyes, codony,

+6€

· Ànec salvatge rostit amb polenta cremosa i un puré de
pruna i all negre 2456

+6€

· Steak tartar de maluc de vaca vella Gelat de
mostassa verda. 45

+6€

· Xai de Cal Pauet cuit a baixa temperatura.

256

+9€

· Arròs melós de gamba vermella amb carpaccio de
gamba 25

· Arròs sec d’escamarlans. 2
avellanes, cacau i cafè 356

· Guatlla confitada amb un parfait del seu fetge, puré
d'apirrave i taronja agredolça 23456

· Arròs sec de cansalada del coll i sípia. 26

· Morro de bacallà (conservat sense bisulfits) , crema
de cigrons i musclos especiats 256

+11€

· Peus de porc eco farcits de lletons de vedella eco de
Castelltallat amb bolets i una crema de coliflor
caramel·litzada 26

+6€

· Orada salvatge pescada a canya al maresme

* Si voleu un plat adicional o escollir a la carta, podeu demanar el llistat de preus individuals.

+12€

