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ENTRANTS FREDS

Timbal d’esqueixada de bacallà  

Escarola amb romesco, taronja, bacallà esqueixat i un punt d’olivada

Carpaccio de peus de porc i pop
pebre dolç 

Coca de vidre amb escalivada casolana i anxoves   

Amanida de formatge de cabra, bacon ibèric i vinagreta de nous 
caramel·litzades  

Pissarra de pernil ibèric amb pa torrat (80gr)

Foie micuit fet a casa 

Amanida de llagostins, pernil d’ànec i vinagreta de mango

Amanida de salmó marinat amb poma, vinagreta de pinyons i gel de cítrics

 

 

ENTRANTS CALENTS

Cargols a la llauna   

Ou a baixa temperatura amb crema de bolets i papada cruixent

Verduretes  al punt de brasa amb salsa de romesco  

 

 

 

 

 

    Plats vegeterians o adaptables. Pregunteu al nostre personal

    Alguns dels nostres plats poden contenir al·lèrgens. Pregunteu al nostre personal.

 

 

 

 

ENTRANTS FREDS 

Timbal d’esqueixada de bacallà   

Escarola amb romesco, taronja, bacallà esqueixat i un punt d’olivada 

Carpaccio de peus de porc i pop amb pebrots del piquillo i vinagreta de 

Coca de vidre amb escalivada casolana i anxoves    

Amanida de formatge de cabra, bacon ibèric i vinagreta de nous 

Pissarra de pernil ibèric amb pa torrat (80gr) 

Amanida de llagostins, pernil d’ànec i vinagreta de mango 

Amanida de salmó marinat amb poma, vinagreta de pinyons i gel de cítrics

ENTRANTS CALENTS 

Ou a baixa temperatura amb crema de bolets i papada cruixent 

de brasa amb salsa de romesco   

o adaptables. Pregunteu al nostre personal 

Alguns dels nostres plats poden contenir al·lèrgens. Pregunteu al nostre personal.

 

11.30 €                                                

 10.60 € 

del piquillo i vinagreta de 13.20 € 

10.30 €               

10.10 €               

13.50€ 

13.00 € 

14.30€ 

Amanida de salmó marinat amb poma, vinagreta de pinyons i gel de cítrics 10.20€ 

 

 

 

13.90 € 

11.20 € 

11.00 € 

 

 

 

Alguns dels nostres plats poden contenir al·lèrgens. Pregunteu al nostre personal. 

 

10 % iva  inclòs 
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SEGONS a la CUINA 

 

Cassoleta de peus de porc amb cansalada i bolets                   12.20 € 

Llom de bacallà  gratinat amb all i oli de poma i verduretes 15.00 € 

Suprema de corbina amb salsa de safrà i verduretes 16.90 € 

Xai a baixa temperatura amb humus de carbassa al forn  16.50€ 

Caneló  d’ànec XL amb beixamel de trufa 13.20 € 

Filet de vedella amb foie i salsa de porto  27.60€ 

  

  

SEGONS a la BRASA i a la LLOSA 

 

Llonganissa fesols del ganxet  i all i oli casolà                 10.10 € 

Carn de xai a la brasa (costelles i mitjanes)                                       16.00 € 

Pota de pop a la llosa amb patata al caliu i all i i oli de pebre vermell 21.30€ 

Entrecot de vedella a la llosa                                            18.60€ 

Filet de vedella  a la llosa                                           24.00 € 

Chuletón  de vaca vella madurada (0,7 kg)                                                    41.00 € 

Chuletón  de vaca (0,7 kg)                                                    32.00€ 

Magret d’ànec filetejat amb poma i ceba caramel·litzada 15.00 € 

Hamburguesa de Nulles a la llosa (250gr) amb escalivada i ceba cruixent  12.50 € 

Secret de porc ibèric a la llosa 14.50 € 

  

  

 

* Tots el plats porten guarnició 

 

Pa torrat de Nulles amb tomàquet i alls 1.75 € / px 

Salsa all i oli / romesco 1.50 € 

 

 

10 % iva inclòs 
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POSTRES de la Casa 

 

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla 5.30 € 

Rostes de Santa Teresa amb gelat de canyella 5.30 € 

Músic 5.00 € 

Textures de xocolata 5.20 € 

Xarrup de llimona amb coco cruixent  / mar de cava  5.00 € 

Cremanís (crema catalana, pastís d’anís, pinya i gelat de llimona) 5.80€ 

Crema catalana cremada 5.00€ 

Mil fulls de nata amb fruita 5.60€ 

  

BOLES de gelat 

 

  

Gelat d’avellana amb avellanes caramel·litzades 5.00 € 

Gelat de vainilla 4.50 € 

Gelat de xocolata 4.50 € 

Gelat de canyella 5.00€ 

  

CAFÈ 

 

  

Cafè irlandès 7.50 € 

Cafè & trufa 3.80 € 

Suplement de trufa (2 ut) 2.50 € 

  

 
10 % iva inclòs 
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CARTA DE VINS I CAVES 

 

Apostem pels vins del nostre territori. Aquesta carta està ordenada per 

proximitat al nostre restaurant  Coll de Nulles. De tal forma que els 

primers vins i caves de cada categoria són els que tenen els cellers més 

pròxims a nosaltres. 

 

 

Vins i Caves del nostre Celler familiar 

 

 

Camp de Burnat Negre  jove. DO Catalunya. Ull de llebre.  12€ 

Camp de Burnat blanc. DO Catalunya. Macabeu i parellada  11€ 

Camp de Burnat rosat. DO Catalunya. Trepat. 11€ 

  

Magrinyà Calaf Brut Nature Reserva. Macabeu i parellada 13€ 

Magrinyà Calaf  Reserva 30. Macabeu i parellada 15€ 

Magrinyà Calaf Brut Rosat. Trepat 14€ 

Magrinyà Calaf Brut. Macabeu i parellada 13€ 

  

  

Sangria de vi Camp de Burnat 15€ 

Sangria de cava Magrinyà Calaf 16€ 
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Vins NEGRES 

 

Camp de Burnat Negre  jove. DO Catalunya. Ull de llebre 12.0€ 

Adernats  Temptació. DO Tarragona. Ull de llebre i merlot. 13.9€ 

Sebastià. DO Tarragona. Merlot 17.6€ 

Ipsis criança. DO Tarragona. Ull de llebre i merlot 12.80€ 

125. DO Tarragona. Ull de llebre 16.4€ 

Bancal del bosc. DO Montsant. Cabernet Sauvignon, Garnatxa, 
syrah, carinyena 

18.0€ 

El Serè. DO Montsant. Garnatxa tintorera i samsó 14.30€ 

Ombra. DO Montsant. Garnatxa, carinyena i cabernet sauvignon 14.3€ 

L'inconscient. DOQ Priorat. Carinyena, garnatxa, cabernet 
sauvignon, merlot i syrah 

17.9€ 

Ònix. DOQ Priorat. Garnatxa i samsó.  15.9€ 

Les Terrasses. DOQ Priorat. Carinyena, garnatxa, cabernet 
sauvignon i merlot. 

38.0€ 

Camins del Priorat. DOQ Priorat. Carinyena, garnatxa, c sauvignon 
i merlot. 

28.0€ 

Petit Siós. DO Costers del Segre. Ull de llebre, garnatxa i cabernet 
sauvignon. 

14.10€ 

Enate. DO Somontano.  Cabernet Sauvignon i merlot 14.10€ 

  

  

 10% Iva inclòs 
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Vins BLANCS 

 

Camp de Burnat blanc. DO Catalunya. Macabeu i parellada 11.0€ 

Seducció. DO Tarragona. Chardonnay, muscat i xarel·lo 12.30€ 

Tanca els ulls. Malvasia de sitges  15.40€ 

El Terrat. DO Tarragona. Macabeu i moscatell de gra petit. 14.20€ 

Macabeu de Ginestar. DO Tarragona.  Macabeu  12.0€ 

Intramurs. DO Conca de Barberà. Chardonnay 14.7€ 

El Poal. DO Conca de Barberà. Macabeu y Chardonnay 16.0€ 

Honeymoon. DO Penedès. Parellada 16.5€ 

Giró de Gorner. DO Penedès. Muscat de frontignan 19.0€ 

Llumí. DO Terra alta. Macabeu i Garnatxa blanca. 13.0€ 

El Senyal blanc. DO Terra alta. Garnatxa blanca 16.0€ 

Octubre Blanc. DO Montsant. Garnatxa blanca, macabeu i 
chardonnay 

14.10€ 

Les Brugueres Blanc. DOQ Priorat. Garnatxa blanca 22.0€ 

 
 

Vins ROSATS 

 

Camp de Burnat rosat. DO Catalunya. Trepat. 11.0€ 

Xarel.lo vermell. DO Tarragona. Xarel.lo vermell 13.5€ 

Flors i Violes. DO Tarragona. Garnatxa, syrah i ull de llebre. 14.20€ 

  

 10% Iva inclòs 


