
Degustació d’embotits de l’Alt Urgell

Embotits elaborats artesanalment al nostre establiment (Cal Pagès) 
Llangonissa, bull blanc, bull de cap, fuet, pa de fetge...

Taula de formatges de l’Alt Urgell i Pirineus

Elaborats artesanalment a les formatgeries de la nostre comarca. 
Formatges de cabra, vaca i ovella

Menú degustació El Rastell

Està format per 10 plats de la nostra carta, confeccionats i elaborats 
pel nostre cuiner Adrià Porta Alsina

Menú degustació XL galotu

Està format per 6 plats de la nostre carta, seguit d’una 
de les nostres carns slow food XL       

Menú Degustació

17€

20€

40€

47€
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Arròs del dia 

Milfulles d’albergínia

Fullat d’albergínia, mozzarella del Mas d’Eroles, pesto, pinyons, 
tomàquet rosa del país i ruca

Amanida fresca de bacallà

Desmuntat de bacallà dessalat en ensenalls, amb taronja, olivada, escarola, 
pebrots, ceba de Nargó i acabat amb una vinagreta de cítrics

Amanida de col

Variat d’hortalisses i col, amb fruits secs, envoltat de pomes de la terra i 
acabat amb una vinagreta de mostassa i mel dels cirerers blancs

Carpaccio de peu de porc

Peu de porc laminat i elaborat artesanalment a Cal Pagès amb una vinagreta 
dolça i fruits secs per acompanyar

Steak tartar

Carn de vedella del Pirineu dels nostres productors locals, picada a ganivet, 
acompanyada de cogombrets, bitxo confitat, tàperes i ceba de Nargó amb 
una vinagreta de mostassa antiga i rovell d’ou de pagès

Timbal d’escalivada

Verdures escalivades a la nostra brasa acompanyades de formatge cendrat 
de L’Oliva d’Oliana i encenalls de Serrat Gros

Plats pels vailets xics a la vostra disposició

(Consulteu preu)

10,50€

10,80€

9,80€

10,80€

12,70€

9,50€

(Consulteu preu)

Entrants
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Rotlles de melós de vedella agredolça

Rotlles de pasta filo amb un interior de melós de vedella cuit
 a baixa temperatura i guisat amb melmelada de Cal Casal

Galta de porc

Galta de porc de Ral o Gascó a baixa temperatura guisada amb una 
salsa tradicional d’ametlles

Espatlla de corder de l’Alt Urgell i Cerdanya

Espatlla a baixa temperatura sobre un niu de trumfes,
 amb una picada d’alls de casa el padrí, acabada i daurada al forn

Els nostres “Xup-Xups”

15,60€

12,30€

14,60€
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Conill a la brasa de les nostres contrades

Pollastre de Cal Guiu al seu punt

Costelletes i mitjanes de corder daurades a la nostra manera

Presa de tocino

Porc de Ral o Gascó a la brasa

Carn de Vedella de la comarca:

Tipologia d’entrecot:
Entrecot no madurat típic de carnisseria (450g)
Entrecot amb una maduració de 40 dies (450g)
“Chuletón” amb una maduració de 60 dies (450g)
Entrecot de vaca amb una maduració de 40 dies (450g)

Gramatges de: 
600g (+3,50€)  -  1Kg (+6€)

Filet de vedella del territori

Filet de poltre pirinenc

Escull la salsa d’acompanyament:
Crema de ceps i moixeriga  -  “Chutney” de fruites
Salsa de formatges  -  Salsa al pebre verd  -  Foie

Les nostres brases

“Les nostres carns son totes del nostre territori, 
fem una rotació setmanal dels productors i ramaders comarcals”.

9,50€

9,50€

11,80€

11,70€

18€
20,50€

27€
20,50€

22€

22€
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Tàrtar de tonyina

Tonyina vermella tallada a daus i amanida amb una vinagreta de 
cítrics damunt d’una amanideta lleugera

Pop gallec a la brasa

Pop a la brasa acompanyat d’un puré molt lleuger de pimentó amb 
un toc picant i d’oli fumat

Salmó a baixa temperatura

Salmó al seu suc acompanyat d’espàrrecs verds cuits a baixa 
temperatura amb una vinagreta de mel

Productes del mar amb 
fusió del territori

13€

14,50€

11€
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Cremós amb fruits deshidratats

Cremós làctic amb una base de galeta i melmelada de Cal Casal acabat 
amb panses al rom i orellanes

Pastís de formatge

Pastís de formatge casolà elaborat amb llet i formatges de la comarca 
acompanyat d’una salsa cremosa de fruita i una petita bola de gelat

Mousse de xocolata a la nostra manera 

Mousse de xocolata amarga, acompanyada de maduixes 
i una crema d’alfàbrega 

La nostra crema catalana

Postre del dia

Postres

5,20€

5,80€

6€

4,85€

(Consulteu preu)
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