
assortit d’embotits CATALANS  
totalment artesanals de la Plana de Vic! 10.50 

assortit de formatges del món 
format per roquefort, brie, parmesà,
pecorino trufat, cabra curat i cabra al romaní 14.95

pernil ibèric d’enceball  
preu/qualitat immillorable 13.95

assortit d’ibèrics 
selecció variada dels millors embotits 13.95

DeliciosEs gambETES de Palamós  
a la brasa  18.75 

Torrades D’ESCALIVADA 
amb filet de sardina fumada i ventresca de tonyina 9.75

Totes les nostres carns i peixos s’elaboren al 
momental nostre Forn Brasa Josper®, utilitzant 
el valor noble de la llenya.  Aquesta és la nostra  

filosofia i part de la nostra identitat. 
-

En cas de necessitat, sol·licitar informació
sobre al·lèrgens al cambrer

RACIONS

VEGETARIÀ

patatEs bravEs les nostres o patatEs amb all i oli 6.25 

truita de patatas a la brasa amb ceba, xoriç i all i oli 6.50

cassoleta de formatge fos amb tomàquet cherry i alfàbrega 8.75

Cucurutxo d’aletes de pollastre a la brasa en un paller de patates 8.75

ni al vapor ni a la marinera...Musclos a la brasa!  
directament sobre el foc 9.25

CAssoleta DE pop a la brasa  
gratinat amb all i oli i deliciosa base de puré de patata 9.50

Cassoleta de gambes a l’allet  
gambes llagostineres saltejades amb all, bitxo i oli d’oliva 13.75

‘nachos’ a la brasa gratinats al nostre forn de llenya!
amb carn picada, tomàquet i formatge fos 9.50

TATAKI de salmó lleugerament fumats acompanyats
amb una base de maionesa de wasabi i coronats amb un praliné de pistatxo 13.75 

CROQUETES casOLANEs les de l’àvia, com sempre!! 7.25

cucurutxo de calamaRS a l’Andalusa o braus 9.25

CHICKEN FINGERS deliciosa textura! 8.50

TAPeS

arròs al carbó 
comparteix el teu arròs al carbó per 14.25

SOPA CASOLANA a l’hivern 6.55 

calamars a la brasa saltats amb crudités  

de verdures, salsa de soja i sèsam 9.95 

llom d’orada a la brasa 
(sense espines) perquè no et preocupis de res 13.25

POP A LA BRASA 
sobre parmentier d’oli de pebrot de la Vera 16.75

MORRO DE BACALLÀ A LA BRASA   
amb mongetes del ganxet i salsa romesco o sala d’all i oli 16.75

TAGLIATELLE A LA BOLOGNESA 8.50

WOK DE TAGLIATELLE amb verdures 9.25

TAGLIATELLE AL PESTO  
autèntic pesto casolà 9.75 

TAGLIATELLE AL PARMESANO 10.50 

TAGLIATELLE AI FRUTTI DI MARE 
amb musclos, calamars i llagostins 10.75  

TAGLIATELLE ALL’AGLIO saltejats amb 
llagostins, all, bitxo i coronats amb un 
ou ferrat 10.75

PA AMB TOMÀQUET i embotit

PASTA

GASPATXET a l’estiu 6.55

PanotxA a la brasa 4.25 

mousse d’albergínia a la graella amb salsa
romesco i gratinada al forn de llenya Josper®  6.25 

espàrrecs de marge: 
a la brasa 7.75 
a la brasa amb salsa romesco 8.75 
amb encenalls de pernil ibèric 8.75 
amb encenalls de parmesà 8.75

timbal de verdures a la brasa 
amb formatge de cabra (o sense) 9.50 

pollastre de granja desossat 
a la brasa 7.75

pollastre desossat al curry 
amb arròs basmati 8.50

bUtifarra 
amb mongetes blanques saltejades amb bacó i all 7.75

magret d’ànec a la BRASa 
acompanyat de melmelada de gerds 11.50 

entrecot a la brasa 350gr 16.50

peus de porc confitats al cava 
amb un toc de brasa 9.90

pcantó a la brasa 
macerat amb les nostres espècies secretes i llimona, t’ho
trossegem perquè puguis compartir-ho  10.75

TATAKI DE PLUMA DE PORC IBÈRIC 
amb parmentier de patata trufada 15.75

Espatlla de xai aprox. 850 gr a baixa temperatura i 
finalitzada en brasa del Forn Josper® 28.50

‘CHULETÓN’ BOVÍ MAJOR  de 650 gr aprox. 
Per als més carnívors! 29.50

CASI MIG METRE DE COSTELLAM DE PORC 
dues coccions, baixa temperatura 20h a 75º
i  finalitzat a 400º en Forn Brasa Josper® 17.95

... i tota la resta sobra!

PURA HAMBURGUESA
1,2,3...HAMBURGUESA DE PAGÈS 
hamburguesa de porc 200 gr de la Plana de Vic 
amb formatge, ceba i patates 10.25 

steak tartar DE “WAGYEGA” a la brasa 
deliciosa combinació de dues excel·lents carns: vedella 
rossa gallega i carn de wagyu, 225 gr acompanyada de 
ceba, tàperes, formatge, salsa mostassa, tabasco i un 
paller de patata 13.75

“ideal per
compartir”

“ideal pER
compartir AL 

CENTRE
DE LA TAULA”

TRENCA AMB ELS
PRIMERS I SEGONS

AL CENTRE DE LA TAULA!

TO SHARE...

TAPAS XXL

DIVERTEIX-TE
COMPARTINT

PEIXOS japobrasa!

FREGITS ... PERÒ NO oliosos

espectaculars!

AMANIDES
DE L’HORT assortits d’enciams, ceba i tomàquet 6.75 

PURA CÈSAR fulles d’enciam fresca, pollastre a la brasa,

formatge parmesà, crostons, ou dur i amb la nostra deliciosa salsa 9.25

DE BONÍTOL amb ceba i pebrot escalivat 9.25

TROPICAL amb tonyina, pernil dolç, formatge, nous, trossets de pinya

i salsa rosa 9.50

BURRATA deliciosa stracciatella! 200gr del cor de la millor mozzarella de búfala

amb melmelada de tomàquet, panses i cruixent de dolços cacauets 13.75

TÀRTAR DE SALMÓ amb la nostra deliciosa salsa de guacamole 10.75

AL CENTRE
DE LA TAULA!

TAPEA! MOLT LENTAMENT

MENyS éS MéS LES NOSTRES CARNS

A LA BRASA!

PLATS PER A DOS



FEM TAPES!!?¿ ¡JAPOBRASA!
TOTES LES TAPES,

CASSOLETES I PLATS
DE LA CARTA...

...TOT Al
CENTRE DE
LA TAULA!

TAPES XXL
DIVERTEIX-TE COMPARTINT

TO SHARE...


