| PER PICAR

Assortiment de formatges catalans artesans · 14,80
Pernil Ibèric amb pa de coca · 22,50
Anxoves de l’Escala amb oli d’oliva verge· 7,90 (6u.)
Ostres · 3/unitat
Olives · 2,50
Patates braves del Mas · 5,90
Calamars a l’andalusa amb maionesa de kimchi· 8,40
Seitons a l’andalusa amb maionesa de cibulet · 8
Musclos a la marinera· 8
Croquetes de pollastre · 6 (6u.)
Torrada de crema d’alvocat i salmó marinat· 10
Pinxo de sardines amb all i julivert· 7,50
Pà amb tomata · 4,50
Ració de pà· 3,50

| ENTRANTS
Masia
Tàrtar de salmó

· 15

Gaspatxo de remolatxa · 8,50
Steak tàrtar · 15,30
Carpaccio de gamba amb ikura · 14,20
Amanida de formatge de cabra, nous i mango· 13,50
Graellada de verdures amb salsa romesco · 8,60
| cat

Arrosseria
Amanida de l’hort · 8,50
Amanida d’algues i tofu · 7,50
Ceviche de corbina · 13,90
Amanida de tataki de bonítol · 10
Cloïsses a la planxa amb all i julivert· 16,90

| SEGONS PLATS
Masia
Melós de vedella amb parmentier de patata · 16,50
Espatlla de xai a temperatura baixa· 17
Txuletó a la brasa· 50 *
Entrecot a la brasa· 18,80 *
Secret ibèric a la brasa amb puré de moniato i verduretes· 15,80
Pop a la brasa amb parmentier de patata · 17,50
Peix del dia a la brasa S/M *
*Salsa a escollir de formatge, bolets o mostassa · suplement 1,50

Arrosseria (mínim 2 pax.)
Arròs sec amb gambes · 16,90
Arròs sec amb carn i foie · 15,80
Arròs negre · 16,90
Arròs llamàntol · 25
Arròs de bolets · 15,50
Fideuà de peix · 13,30
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| PLATS VEGANS / VEGETARIANS
Crema de carbassa amb mini pastanagues a la brasa i crostons · 8
Amanida fresca de pasta integral amb alvocat, tomata cherry,
alfàbrega, espinacs i salsa pesto · 10,90
Fideus d'arròs amb verdures i bolets al wok · 10,50
Arròs de verdures · 11,10
Llenties guisades amb verdures i ras el hanout · 8,90
Torrada d’escalivada amb crema d’alvocat · 7,20
Amanida de l’hort · 8,50
Graellada de verdures amb salsa romesco 8,60

| POSTRES
Recuit de Fonteta amb mel i fruits secs · 4,90
Gelats (xocolata, vainilla, coco, maduixa, oreo) · 4,80
Coulant del Mas amb gelat de vainilla · 6.90
Biscuit glacé amb xocolata calenta · 5,50
Pinya amb gelat de coco · 5,60
Tiramisú del Mas · 5,50
Macedònia de fruites amb sorbet de llimona· 6,60
Sorbet de llimona· 6,60
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