
Menú caps de setmana i festius del Rebost  

Primers plats 
 

Amanida del mar “Enciam, tonyina, anxoves, salmó, tronc de marisc i gambes”* 

Amanida amb fruits secs, formatge fresc i vinagreta de festuc* 

Còctel de gambes, palets de cranc, pinya amb salsa rosa* 

Carpaccio de vedella amb Parma i vinagreta de tòfona* 

Carpaccio de bacallà amb olivada* 

Salmorejo amb ou dur i pernil a banda 

Tàrtar de tonyina fresca amb guacamole* 

Assortit de verdures a la brasa amb all i oli i romesco* 

Crep vegetaria amb ceps, espinacs i xampinyons 

Pasta fresca “Tagliatelle” amb Bolonyesa, Rocafort o Carbonara 

Pop a la brasa amb el seu amaniment* +7€ 

Caneló d’ànec i foie amb beixamel de ceps gratinat 

Canelons de carn i gratinats 

Tall de mousse de foie amb coca torrada* 

Coca de pa torrada amb pernil ibèric o llonganissa 

Ous estrellats amb patates i foie amb un toc de tòfona* 

**************** 

 

Menú Infantil fins a 14 anys 

A triar 1 o 2 plats: 

Macarrons gratinats, Pasta fresca a triar, Canelons de carn,  

Palets de pollastre arrebossats, Bistec de vedella a la brasa. 

Aigua o refresc i postres a triar. 

 

Preus pel menú infantil 

1 plat 9.90€ 

2 plats 13.00€ 

 
 



Segons Plats 
 
 

Milfulles de patates i botifarra negra amb salsa de ceps*  

Hamburguesa de vedella gallega a la brasa* 

Hamburguesa de cuscús i vegetals (Vegàna)* 

Entranya de vedella a la brasa* 

Xai del Montseny a la brasa* +6€ 

Peus de porc a la brasa* 

Magret d’ànec a la brasa o amb salsa Porto* +6€ 

Secret a la brasa o amb salsa a triar* 

Bistec de vedella a la brasa o amb salsa a triar* 

Entrecot de vedella 400 grams a la brasa o amb salsa a triar* +9€ 

Filet de vedella a la brasa o amb salsa a triar* +9€ 

Les nostres salses: Pebre Verd, Rocafort, Ceps i Pernil Serrà 

Costelles i mitjanes de cabrit arrebossat* +2€ 

Cuixa d’ànec a la taronja 

 Risoto de ceps i formatge Parma* 

Canelons de peix i gambes casolans  

Tonyina fresca a la brasa* 

Salmó fresc a la planxa* 

Bacallà amb all i oli*  
 

************* 

  

Postres de la casa* 
Vi de la casa, blanc, rosat o negre, aigua o refresc 

************* 
 

Supl. 2 segons 2€ 
½ Menú 17€ 

Preu 21.82    

24,00 IVA inclòs 

* Sense gluten 


