Per començar / Para empezar

Del mar / del mar

Encenalls de pernil ibèric amb pa de coca
Virutas de jamón ibérico con pan de coca

19,00 €

Calamarcets de platja a la planxa sobre llit d’arròs salvatge i oli d'all-julivert
Calamarcitos de playa a la plancha sobre cama de arroz salvaje y aceite de ajo-perejil

19,50 €

Anxoves del Cantàbric 00 amb oli d’oliva i pebre rosa
Anchoas del Cantábrico 00 con aceite de oliva y pimienta rosa

14,00 €

Llagostins amb sal sobre confitura de mango amb fruits vermells
Langostinos con sal sobre confitura de mango con frutos rojos

21,50 €

Les nostres patates braves
Nuestras patatas bravas

10,00 €

Bacallà amb diferents textures de carxofes i oli verd
Bacalao con diferentes texturas de alcachofa y aceite verde

22,50 €

Assortit de croquetes casolanes (pernil de jabugo, gorgonzola amb nous, ceps amb
foie i de carn d'olla)
Surtido de croquetas caseras (jamón de jabugo, gorgonzola con nueces, de boletus con foie y de cocido)

14,00 €

Pop a la brasa amb parmentier de patata i oli de tòfona
Pulpo a la brasa con parmentier de patata y aceite de trufa

23,00 €

Turbot a la planxa amb verduretes de temporada
Rodaballo a la plancha con verduritas de temporada

24,00 €

Gírgola de castanyer arrebossada amb salsa brava

8 unit

12,00 €

Gírgola de castaño rebozada con salsa brava

Amanida de temporada de Can Cuch
Ensalada de temporada de Can Cuch

13,00 €

Amanida amb piruleta de formatge de cabra i nous
Ensalada con piruleta de queso de cabra y nueces

13,50 €

Magret d’ànec amb salsa de porto i xips de moniato
Magret de pato con salsa de porto y chips de boniato

20,50 €

El nostre canaló de foie amb fruits vermells i vinagreta
Nuestro canelón de foie con frutos rojos y vinagreta

15,50 €

Carpaccio de vedella amb flocs de parmesà i vinagreta de llimona
Carpaccio de ternera con escamas de parmesano y vinagreta de limón

21,00 €

Crema de carbassa amb perles de mozzarella
Crema de calabaza con perlas de mozzarella

14,00 €

Filet de vedella a la brasa amb bolets
Solomillo de ternera a la brasa con setas

24,00 €

Vieires sobre cremós de patata, papada confitada i el seu suc
Vieires sobre cremoso de patata, papada confitada y su jugo

15,50 €

Txuletón de vedella amb verdures
Chuletón de ternera con verduras

30,50 €

Trencadissa d'ous amb patates i virutes de foie
Huevos rotos con patatas y virutas de foie

15,50 €

De la muntanya / De la montaña

