
LA NOSTRA CARTA



GLUTEN

FRUITA SECA DE CLOFOLLA

ANHÍDRID SULFURÓS I 
SULFITS

CRUSTACIS

CACAUETS

API

TRAMUSSOS

GRANS DE SÈSAM

OU

LÀCTICS

MOL·LUSCS

MOSTASSA

PEIX

SOJA

AL·LÈRGENS



ENTRANTS

Amanida de tomàquet, ceba i seitons                                                                               16,60€
Amanida de tomàquet, ceba i seitons vegans                                                                 12,00€
Amanida de burrata, pesto i pinyons                                                                                15,60€
Amanida de l'hort                                                                                                                   12,60€
Carpaccio de vedella amb bouquet d'enciams, vinagreta de mostassa i formatge 
Grana Padano                                                                                                                           18,00€
Carpaccio de bacallà amb emulsió de tomàquet i gel d'olivada                                18,80€
Ous a baixa temperatura amb pernil salat i parmentier de patata trufat               14,80€
Verdures al Mi Brasa amb romesco                                                                                  12,00€
Pernil de gla                                                                                                                              23,00€
Musclos al vapor                                                                                                                     15,00€
Musclos a la Donostiarra                                                                                                      16,00€
Ostres (6 un.)                                                                                                                            23,90€
Escamarlans frescos a la planxa (2 un.)                                                                                S/M
Gambes de Palamós a la planxa (5 un.)                                                                                 S/M
Sardines amb emulsió de tomàquet i picada d'all i julivert (6 un)                            16,50€
Vieires amb wakame i reducció de soja i wasabi                                                                S/M
Navalles amb picada d'all i julivert                                                                                         S/M
Zamburiñas a la planxa                                                                                                              S/M
Cloïsses a la planxa amb picada d'all i julivert                                                                    S/M
Pa de coca amb tomàquet                                                                                                       4,00€

*Disposem d'informació sobre al·lèrgens. Consulteu el nostre personal.



SEGONS

Filet de turbot a la planxa amb patata panadera                                                          23,00€
Filet de llobarro a la planxa amb patata panadera                                                       24,60€
Peix salvatge del dia amb patata panadera                                                                          S/M
Txuletó d'1kg. amb patates al forn i endívies amb emulsió de tomàquet              57,00€
Entrama de vedella amb patates al forn                                                                          19,80€
Entrecot amb patates al forn                                                                                              21,60€
Costelles de porc a baixa temperatura amb salsa BBQ i patates al forn                23,80€

*Salsa de ceps i formatges: Suplement 3,00€

ELS NOSTRES ARROSSOS

Arròs del senyoret                                                                                                                 25,00€
Arròs de bacallà i romesco                                                                                                  24,00€
Arròs a la marinera                                                                                                               24,00€
Arròs de carn                                                                                                                           25,00€
Arròs de verdures                                                                                                                  22,00€

(Tots els arrossos, mínim 2 persones)

 
 
 

*Disposem d'informació sobre al·lèrgens. Consulteu el nostre personal.



MENÚ INFANTIL
 
 

Botifarra
Patates al forn
Bola de gelat

Aigua o refresc
 

14€
(Menú fins al 12 anys. 

A partir dels 3 anys, mínim, un menú per nen/a)
 

 

ELS POSTRES DEL MAS
 

Cheesecake
8,00 €

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
9,00 €

Recuit de drap amb mel i fruits secs
7,50 €

Bol de fruita amb muesli i mel
7,50 €

Trufes de xocolata del Mas amb base de crumble i carmel
8,50 €

*Disposem d'informació sobre al·lèrgens. Consulteu el nostre personal.



    massorrer.net

@massorrer

GRÀCIES PER LA VOSTRA VISITA!
 

FINS LA PROPERA!


