
PER COMENÇAR I COMPARTIR 
*vegetarià / **vegà 

 
 
 

Pa de vidre amb tomàquet**          2,00€ 

Patates enrabiades**          4,50€ 

Croquetes de rostit  (6 uni.)         6,00€ 

Hummus ECO amb crudités i torradetes**     6,00€ 

Natxos ECO a l´estil S´Logic amb guacamole i  

formatge cremós*                 6,00€ 

Cruixent de tres formatges*         7,00€ 

Calamarsets de la Llotja de Vilanova Km0        7,50€ 

Carxofes confitades ECO**         7,50€ 

Timbal de verdures ECO **        8,00€ 

Tempura de verdures ECO de temporada amb 

Romesco**                          8,50€ 

Gambes i bolets en escabetx         9,00€ 

Ous ECO estrellats amb espatlla de glà      9,50€ 

Timbal de pop regat amb oli d´oliva verge extra  11,50€            

Espatlla de glà (100 gr.)                        14,50€      

	

	

	



AMANIDES DE TEMPORADA 
*la verdura i la fruita de les nostres amanides és ecològica 

www.eltrosdordal.com 
																																				**vegà	

 
 
 
Amanida S´Lògic amb productes d´horta ecològica 
i de temporada**                7,50€ 
 
Amanida de formatge de cabra Km0 amb vinagreta  
de fruits secs i mel*                   8,50€ 
 
Amanida de pera amb encenalls de parmesà 
i oli de pesto*                             9,50€ 
 
Amanida tèbia de bolets i gambes en escabetx  
al toc de gingebre*                  9,50€ 
 
Amanida de poma de Pontons macerada a la canyella  
amb camembert arrebossat, fruits secs i vinagreta  

de fruits vermells*            10,50€ 
		

 
 

 
 

 
    	



  HAMBURGUESES 
*La vedella ecològica de les nostres hamburgueses és de 

Mas Coromines (Ripoll) www.vedella.cat 
**vegà 

 
 
 
Hamburguesa casolana ECO de cigrons, verdures 
i arròs amb ceba caramel·litzada amb hummus **                    

             8,50€ 
 
Hamburguesa bàsica de vedella ECO amb enciam,  
tomàquet, formatge i ceba caramel·litzada amb  
patates enrabiades                                

                    9,00€ 
 
Hamburguesa completa de vedella ECO amb enciam, 
tomàquet, ceba, formatge, bacó i ou Eco amb patates 
enrabiades                                                        

                10,00€ 
 
Hamburguesa de vedella ECO amb gorgonzola,  
sobrassada, ceba confitada i mel amb patates  
enrabiades                          

                              10,50€ 
	

	

 
 



    TORRADES 
    **vegà 
 
 
 
Torrada de verdures escalivades amb caviar de  
magrana i farigola**             

                8,50€ 
 
Torrada de formatges gratinada (gorgonzola, camembert,  
cabra, i emmental)*                

           9,00€ 
 
Torrada de ceba confitada amb botifarra negra  
esparracada i daus de poma ECO de Pontons      

              10,00€ 
                   
Torrada d´espatlla de glà amb tomàquet natural semisec,  
encenalls de parmesà, oli d´alfàbrega i canonge       

                    11,00€
  
 
 
 
 
	

	

	



LA NOSTRA CUINA 
**vegà 

 
 
 
Creppe de verdures ECO**                        8,50€ 

    
Caneló de carn amb beixamel trufada                 9,00€ 

   
Rissoto de bolets          9,50€ 

 
Confit d´ànec sobre parmentier de moniato     11,50€ 

  
Secret ibèric a la graella amb daus de poma ECO  
de Pontons macerada                            12,50€ 

  
Bacallà amb verdures ECO confitades a baixa  
temperatura              12,50€ 

 
Bacallà gratinat amb all i oli de codony Valliser de  
Vilobí del Penedès                       12,50€

   
Entrecot de vedella ECO de Mas Coromines (Ripoll)  
a la graella amb patata xof i pastanaga                    14,50€ 
                
              

	

 



     POSTRES 
 *els nostres gelats són Garcia Sirvent 
 
 
 

Mel i mató Km0       3,50€ 
         

Crema catalana de la casa amb carquinyolis  4,00€ 

         
Gelat de torró       4,00€ 

     
Carpaccio de pinya amb gelat de coco   4,25€ 

      
Pastís casolà de formatge amb fruits vermells  4,25€ 

      
Pastís casolà de xocolata amb xocolata calenta  
i gelat de menta      4,75€ 

      
Music amb moscatell      5,00€ 

        
 
 
 
 
		

	

	

	

	



    VINS i CAVES 
        Tots el nostres vins i caves son ecològics 
 
 
 
Blancs:  Clos Torribas (cupatge) – Pinord             8€   
               Xarel·lo – Viladellops            10€ 

    Curiosa (xarel·lo) –  Albet i Noya           11€ 
Xarel·lo - 1+1=3        11,50€                         
Anaïs (muscat i malvasia) - 1+1=3          12€                     

     3055 (chardonnay) – Jean Leon          15€ 
 
Rosats:  Clos Torribas (merlot, tempranillo)            8€ 

Curiós (Pinot noir, merlot) - Albet i Noya     11€   
    Merlot - Valldolina        11,50€ 

         1+1=3 (cabernet sauvignon, syrah)     11,50€ 
    3055 – Jean Leon            15€

               
Negres:  Clos Torribes (tempranillo) – Pinord       8,50€ 

    Nuet (marselan) – Valldolina           10€ 
         Curiós (tempranillo) – Albet I Noya          11€ 
     3055 (merlot, petit verdot) – Jean Leon       15€ 
     Finca Viladellops (syrah, marselan)          16€ 
     
Caves:   Terra terrae Brut – Covides            10€   
               +Natura Brut.Nature - Pinord                      11€
     Valldolina Nature reserva          12€
     Petit Albet Brut                 12,50€     
       



INFORMACIÓ PER ALERGENS 
	

			 			 			

			 			 			 		

			 			 			 	

					 			 				
	

TOTS ELS NOSTRES PLATS PODEN CONTENIR TRACES PER 
CONTAMINACIÓ CREUADA AMB ALTRES ALIMENTS 

       
	

	


