
                                             

 CAT 

PER COMENÇAR 

Anxova de L’Escala amb formatge Borredà i pa d’algues    3,5/u 

Embotits del Pallars amb pa al forn de carbó amb tomàquet         13 

Paté en “croûte” amb pollastre eco i porc Gascó de capa negra de Solsona           16 

Saltat de bolets de tardor amb papada de porc Gascó          16 

Albergínia lacada amb crosta de fruits secs            10 

Croqueta de gamba vermella de Vilanova         4/u 

 

 

DE LES NOSTRES LLOTGES 

Peix de la llotja del dia amb saltat de verdures           28 

Calamar de la costa a la graella amb trinxat i botifarra de Perol         24 

Tonyina del Mediterrani a la brasa amb hummus de mongetes del ganxet       25 

Arròs del Delta amb calamar i peix de roca           22 

Arròs de Delta amb vegetals i bolets de tardor           19 

 

 

CARN DELS PIRINEUS 

Espatlla de xai de llet raça Xisqueta, amb patatetes rostides i pesto de créixens      28 

Steak tartar de vaca jove eco amb patates palla i pa de mostassa        22 

Xuleta de llom baix eco de Lleida amb pebrots vermells rostits al carbó  70/kg 

(per mínim 2 persones) 

 

 

UN DOLÇ PER ACABAR 

La nostra torrija                9 

Pastís de formatge de vaca i ovella              9 

Pastís de xocolata                9 

 
Servei pa i complements. 2.90€ 

Preus en euros, IVA inclòs – Preguem informin si pateixen qualsevol al·lèrgia. 

 

 

A SOLC servim pa artesà de massa mare natural elaborat  al Forn Sant Josep i cafè Lavazza   



                                             

ESP 

PARA EMPEZAR 

Anchoa de L’Escala con queso Borredá y pan de algas     3´5/u 

Embutidos del Pallars con pan al horno de carbón con tomate        13 

Paté en “croûte” con pollo eco y cerdo Gascón de capa negra de Solsona       16 

Salteado de setas de otoño con papada de cerdo Gascón         16 

Berenjena lacada con costra de frutos secos           10 

Croqueta de gamba roja de Vilanova          4/u 

 

 

DE NUESTRAS LONJAS 

Pescado de la lonja del día con salteado de verduras          28 

Calamar de costa a la parrilla con trinxat y butifarra de Perol         24 

Atún del Mediterráneo a la brasa con hummus de alubias del Ganxet        25 

Arroz del Delta con calamar y pescado de roca          22 

Arroz del Delta con vegetales y setas de otoño          19 

 

 

CARNE DEL PIRINEO 

Paletilla de cordero lechal raza Xisqueta, con patatitas asadas y pesto de berros     28 

Steak tartar de vaca madurada ecológica con patata paja y pan de mostaza      22 

Chuleta de lomo bajo ecológico de Lleida con pimientos rojos asados al carbón       70/kg 

(Mínimo 2 personas) 

 

ACABAMOS CON ALGO DULCE 

Nuestra Torrija             9 

Tarta de queso de vaca y oveja            9 

Pastel de chocolate              9 

 

 
Servicio pan y complementos 2.90€ 

Precios en euros, IVA incluido - Rogamos indiquen si padecen alguna alergia 

 

En SOLC servimos Pan artesano de masa madre natural elaborado al Forn Sant Josep y Café Lavazza 


