
Volem que els clients gaudeixin de l’art del bon
menjar; per això, els oferim una experiència en què
la gastronomia espanyola és la gran protagonista.
La influència de la cuina catalana és sempre 
present a la nostra carta, a la qual el nostre 
guardonat xef executiu, David Vives, ha sabut 
aportar un toc europeu. Des dels plats més delicats 
fins a un banquet sumptuós, el 1477 és tota una 
experiència per als sentits.

ENTRANTS

Amanida de primavera    VEGÀ  

amb mongetes, verdures de temporada i 
brots tendres. Vinagreta d’escalunyes

18,50 €

Amanida de xató
amb escarola, bonítol confitat en oli,  
bacallà i anxoves. Salsa romesco

18,50 €

Bonítol   
amb crema d’espàrrecs verds.  
Espàrrecs verds i cebetes saltats

22,50 € 

Royale de pèsols
amb ous de truita, brots i algues

22,50 €

Verdures de temporada saltades  
amb vieires i suc de mongeta verda

22,50 €

PASTA I ARRÒS
Tagliatelle a la puttanesca     
VEGETARIÀ
All, tomàquets cirerols i tomàquet 
confitat, tàperes, olives de Kalamata 
i piparres. Salsa de tomàquet amb 
julivert/orenga

18,50 €

Arròs caldós    VEGÀ
d’espàrrecs verds i cama-secs 

18,50 €

GUARNICIONS
Amanida d’endívies, nous i formatge blau 6,50 € 

Espàrrecs verds a la brasa 
amb salsa romesco

6,50 € 

Patates al forn amb herbes i espècies
amb herbes del Mediterrani i pebre 

6,50 € 

CARNS 

Filet de vaca madurat  

amb patates gratinades, pebrots del 
piquillo, calçots i salsa de pernil ibèric

32,50 €

Terrina de xai
amb patates i cebetes confitades.  
Salsa de mel

26,50 € 

Vedella Angus de Girona
amb crema de múrgoles i bleda xinesa

28,50 €

Magret d’ànec
amb puré de prunes i poma.  
Salsa de moscatell i fruita seca

28,50 €

Presa de porc ibèric 
amb puré de patates, espàrrecs verds  
i chimichurri d’algues

28,50 €

PEIXOS

Llobarro 

amb salsa d’ajoblanco, mongetes verdes,  
tirabecs i ametlles

30,00 €

Rap
amb salsa pil-pil, carxofes  
i bolets de temporada

28,50 €

Lluç  
amb pèsols, espàrrecs verds i múrgoles

26,50 €

Turbot 
Turbot a la brasa. Crema de pebrots 
escalivats i ceba tendra escalivada. 
Escuma de romesco

28,50 €

Mar i muntanya 
Calamar farcit amb carn de perol,  
samfaina i salsa de bolets

28,50 €

POSTRES
Coulant de xocolata 
amb interior d’avellanes i gelat de vainilla
(15 minuts de preparació)

8,00 €

Milfulls amb chantilly de xocolata blanca i 
mascarpone
amb maduixes naturals, iogurt i sorbet de 
maduixa

8,00 €

Tiramisú  
amb prunes al porto i gelat de cafè

8,00 €

Amanida de fruita de primavera  
amb flor de taronger, roses i sorbet de 
mango

8,00 €

Selecció de gelats i sorbets
Gelats: Xocolata | Vainilla  
Vainilla amb cookies | Coco 
Sorbets: Llimona | Gerd  
Maduixa | Fruita de la passió | Mango

6,50 €

MENÚ INFANTIL
Truita a la francesa
amb pa de coca torrat amb tomàquet i oli 
d’oliva

  8,00 € 

Mitja ració de penne  
amb salsa bolonyesa o napolitana

  9,50 €

Lluç a la planxa 
amb verdures saltades

14,50 €

Pollastre arrebossat  
amb patates fregides

14,50 €

Si necessites més informació sobre els al·lèrgens de la carta, 
si et plau, contacta amb un membre de l’equip. IVA inclòs.   

PRINCIPALS
Tofu    VEGÀ
Tofu fumat amb favetes i pèsols

18,50 €

Tempeh    VEGÀ
Tempeh amb pebre rostit al forn i verdures  
de temporada saltades

18,50 €


