
Entrants o plats per compartir
  
    Amanida verda variada de temporada _________________________________________ 5,00€
    Amanida d’escarola amb ganyims i salsa romesco ____________________________ 6,75€
    Verdures a la brasa amb salsa romesco ________________________________________ 7,35€
    Amanida amb ceba, tomàquet i peix escabetxat ______________________________ 7,55€
    Broqueta de verdures brasejades (6u.) _________________________________________ 7,85€
    Canelons casolans de carn ______________________________________________________ 9,60€
    Embotits locals amb pa torrat amb tomàquet  _________________________________ 9,95€
  

Els bàsics de brasa
  
    Pollastre a la brasa ______________________________________________________________ 6,20€
    Botifarra negra de Falset a la brasa  ____________________________________________ 6,40€
    Botifarra de perol de la Vilella Baixa ___________________________________________ 6,90€
    Llonganissa amb nous del Mas Trucafort _______________________________________ 7,80€
    Conill marinat a l’estil prioratí  a la brasa  ______________________________________ 9,00€
    Entrecot de Vedella amb oli d’herbes (reposat 30 dies) _________________________ 15,95€
    Txuletón de Vedella amb oli d’herbes (reposat 30 dies) _________________________ 29,00€/Kg
    Txuletón de Bou madurat (reposat 30 dies) ______________________________________ 32,00€/Kg
    Txuletón de Vaca madurada (reposat 30 dies) ___________________________________ 38,00€/Kg

  

Les nostres especialitats
  
    Corder a la brasa (costelles, mitjanes i palpís) _________________________________ 10,60€
    Arròs de tros cuinat a la llenya (mínim 2 racions)
         (arròs del Delta cuinat amb conill, costella, cargols i verdures) ___________ 13,25€
    Tall d’espatlla de corder de pastura rostida al forn de brasa (450gr) _________ 16,00€
   Costelles i mitjanes de corder de pastura a la brasa __________________________ 16,50€

Plats cuinats
A LA LLOSA O LA LLAUNA AL FORN DE BRASA     
    Ous al plat de gallines de camp amb verdures __________________ 6,00€
    Musclos a la llauna   ______________________________________________ 7,10€
    Sobrassada Ibèrica amb fesols del ganxet i formatge  __________ 8,20€
    Peus de porc rostits i macerats amb vi a la brasa ________________ 9,80€
    Caragols a la llauna amb herbes del Montsant  _________________  10,60€
    Pop al nostre estil amb allioli d’all negre ________________________ 15,00€

Racions
    Pa torrat __________________________________________________________ 1,85€
    Pa torrat amb tomàquet _________________________________________ 2,45€
    Cassoleta de fesols al forn de llenya  __________________________ 4,40€
      

De postres
  
    Pastís casolà de xocolata amb gelat _____________________________ 3,80€
    Coc tradicional fet al mas, amb xocolata desfeta _______________ 3,80€
    Copa de Gelat   ___________________________________________________ 3,80€
    Formatges amb codonyat  _______________________________________ 4,20€
    Mel i mató amb nous  ___________________________________________ 5,00€
    Postre del dia   ____________________________________________________ 5,00€
    Postre de músic amb mistela o vi ranci  _________________________ 5,40€

Pregunteu pels nostres plats vegetarians/vegans.
Els canvis de receptari tenen un suplement d’1€.
SI PATEIX ALGUNA INTOLERANCIA O AL·LERGIA 
S’HA D’INFORMAR ABANS DE PENDRE COMANDA.
Un cop el plat sigui a a taula , es cobrarà.

 Tots els plats estan cuinats amb oli d’oliva verge extra km.0

Sulfits  Soja Sèsam Peix Mostassa   Mol·lusc Làctics Ous Gluten Fruits 
secs

Crustacis Cacauets TramussosApi Vegà

Preus amb IVA inclòs



 Tots els plats estan cuinats amb oli d’oliva verge extra km.0

Begudes
  
    Aigua mineral embotellada (1.5l plàstic) _____________________ 1,75€
    Aigua mineral embotellada (1l vidre)_________________________ 2,30€
    Aigua amb gas 1/2 _____________________________________________ 2,00€
    Cervessa sense gluten _________________________________________ 3,00€
    Cervesa Estrella Damm 33cl __________________________________ 2,00€
    Clara/Xampú (Cervesa amb llimonada o gaseosa) ______________ 3,75€
    Gaseosa 33cl. ___________________________________________________ 2,00€
    Bitter Kas - Tónica ______________________________________________ 1,75€
    Refrescos (Cocacola-Fanta-Trina-DammLemon-Aquarius) ________ 2,00€
    Vermut de Falset _______________________________________________ 2,50€
    Combinats amb gel. A partir de  _____________________________ 7,50€

Preus amb IVA inclòs

Els plats del menú NO es poden canviar.
Si es comparteix un menú es cobra servei de cobert (6,00€).

MENÚ MÍNIM 2 PERSONES

Menú brasa  
  

Verdures a la brasa 
amb salsa romesco              

Musclos a la llauna   

 
Corder a la brasa

o
Conill marinat

a l’estil prioratí a la brasa

 
Postre del dia          

Aigua

Refrescos, vi i cafés a banda
 

MENÚ MÍNIM 2 PERSONES

  

Menú arròs de tros  
  

Amanida verda de temporada            

Musclos a la llauna   

Arròs de tros de conill, costella, 
caragols i verdures

o
Arròs caldós de cranc blau 

i sípia              
 

Postre del dia              
 

Aigua
 

Refrescos, vi i cafés a banda 

23.50€ 25.00€


