
Gaudeixi de la saludable cuina mediterrània a
la Casa Club. Des de snacks i tapes fins a postres
casolanes, el nostre menú de temporada inclou 
plats clàssics amb un toc modern.

SNACKS I TAPES
Pa de coca
torrat amb tomàquet i oli d’oliva verge extra

5,50 €

Pernil ibèric de gla (80 g) 26,50 €

Patates braves 
amb salsa brava, allioli i pebre vermell de la Vera

6,50 €

Croquetes de pernil ibèric 10,50 €

Croquetes d’albergínia i formatge de cabra  
VEGETARIÀ

9,00 €

Calamarsons a l’andalusa
amb maionesa de kimchi

16,50 €

Pop a la gallega 18,50 €     

Vitello tonnato 15,50 €   

Gyozas de verdures VEGÀ  
amb salsa de xili dolç

14,50 €

Paté amb bloc de foie 
amb créixens, fruita seca i oli de canyella

12,50 €

Trencadís de patata i ou ferrat 
amb pernil ibèric o xoriç ibèric         

14,50 €

Babaganuix VEGÀ 9,50 €

Pancakes de blat de moro i edamame VEGETARIÀ
amb maionesa de miso

14,50 €

CREMES, AMANIDES  
I SANDVITXOS
Crema de verdures de temporada VEGETARIÀ
amb ou i xips vegetals

10,50 €

Tataki de tonyina amb alvocat 
amb tomàquet confitat, escalunyes, olives negres 
i alga nori

22,50 €

Amanida caprese 
amb tomàquet, mozzarella fresca, olives negres  
i alfàbrega

14,50 €

Amanida verda
amb cabdells, tomàquet, ceba, ventresca de tonyina  
i ou dur   

14,50 €

Amanida Cèsar amb pollastre 14,50 €

Club Sandvitx 
Pa de cereals, pit de pollastre a la brasa, tomàquet,  
bacó, formatge i remenat d’ou

16,50 €

Broqueta Moruna Roll
Pa de brioix amb pollastre especiat

16,50 €

Hamburguesa de vedella de Girona  
Tomàquet, ruca, pebrot escalivat i formatge  
Neu del Cadí

18,50 €

Hamburguesa vegetal VEGÀ
Tomàquet, espinacs, guacamole i cheddar vegà

16,50 €

PLATS PRINCIPALS
Tagliatelle fresques all’arrabbiata
amb gamba llagostinera

18,50 €

Espaguetis amb mandonguilles 16,50 €

Nyoquis de patata al pesto 14,50 €

Risotto de bolets
i espàrrecs verds

16,50 €

Curri verd thai
Arròs basmati, pollastre, verdures i anacards

18,50 €

Corball a la planxa 
amb patata, ceba al forn i vinagreta d’alls  
i herbes aromàtiques

20,50 €

Entrecot de vaca madurat
amb pebrots de Padrón i patates fregides

30,50 €

GUARNICIONS
Amanida de ruca, tomàquet i parmesà 5,50 €

Verdures al vapor 5,50 €

Tires de moniato fregides 5,50 €

Pebrots de Padrón 5,50 €

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 €

POSTRES
Amanida de fruites de temporada 6,50 €

Lingot de iogurt amb maduixes 6,50 €

Coulant de xocolata
amb sorbet de gerds

6,50 €

Pastís Massini 6,50 €

Babà amb rom 
i gelat de vainilla

6,50 €

Assortiment de gelats i sorbets
Gelats: Xocolata| Vainilla | Vainilla amb cookies 
Sorbets: Llimona | Gerds    

6,50 €

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


