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ARROSSOS I FIDEUS 

Arròs del senyoret 
amb gamba vermella, sípia i rap ros 25,90€

Arròs negre de sipionets i pop
amb allioli de safrà 22,90€

Fideuà de sípia i llagostins
amb allioli de tinta de calamar 21,90€

Arròs vegetal
amb una selecció de verdures de temporada a la brasa 19,50€

Cassola d’arròs mar i muntanya
de pollastre de pagès i escamarlans 22,90€

Arròs de llamàntol 36,00€ - 1 llamàntol

 29,50€ - ½ llamàntol

CARTA

Preus amb IVA inclòs

4gats.com

Pa de coca de recapte
amb tomàquet de penjar, oli d’oliva arbequina i sal Maldon 3,80€

Pernil 100 % de gla
tallat a mà 26,00€

Taula de formatges   17,50€

Croquetó cremós
de carn d’olla 3,50€/u. 

Croquetó de bacallà
amb panko 3,50€/u. 

Musclos de roca
al vi blanc 12,90€

Cassola de cloïsses
al vapor amb oli cítric 22,00€ 

Ostra Gillardeau nº2 5,50€/u. - 29,00€/6u.

Gambes Modernistes
flamejades amb absenta 25,00€ 

ENTRETENIMENTS

Filets de sardina fumada al romaní
amb formatge fresc del Pirineu 17,50€

Amanida de tonyina vermella
amb vinagreta de tomàquet de penjar,
cogombre i olivada d’herbes fresques 14,90€

Amanida de fulles nobles
amb ruca, fulles de mostassa, fulla de roure, rínxols de  
pastanaga, bladers i lloms de tomàquet confitat 10,50€ 

Daus d’albergínia escalivada 
al carbó d’alzina
amb dolç de ceba, tamarinde, picada d’avellanes,  
coriandre, menta i un punt de formatge de cabra curat 15,90€

Els tradicionals canelons dels 
farcits de carn d’olla i gratinats amb beixamel 17,90€

Linguine
amb cocotxes al pil-pil i sepionets 15,50€

PRIMERS

Pollastre rostit del Penedès
amb prunes, panses, pinyons 18,50€

Espatlla de xai
cuinada a baixa temperatura amb pera  
de Lleida confitada a la canyella 26,50€

Costella de vedella
pinzellada amb mel dolça i picant i finalitzada al carbó 27,50€

Llom baix de vedella D.O. Girona
acompanyat de verduretes de  
temporada i patata al caliu 26,90€ 

Filet de vedella 
amb verduretes i patata al caliu 27,90€

El nostre clàssic filet Rossini 28,90€

El clàssic steak tartar dels  28,50€ 

SELECCIÓ DE CARNS

Suquet tradicional mariner de rap ros
amb escamarlà i gamba vermella de la nostra costa 27,50€

Tall de turbot
al forn o a la brasa amb patata i verdura 26,50€

Morro de bacallà confitat
amb saltejat d’espinacs frescos, ceba  
caramel·litzada i poma àcida 25,90€

Pop a la brasa
amb trinxat de col i botifarra negra 27,50€ 

DE LA NOSTRA MAR

LA NOSTRE RECOMANACIÓ

El cigaló d’en Picasso preparat devant teu

Primer et fem un clàssic cremat de rom, li afegim un expresso 
i rematem amb escuma freda de crema i vainilla 12,00€

 Bombó de Gianduja
 amb brownie blanc de festucs 9,00€

Cheesecake casolà 8,00€

Tradicional crema catalana  8,00€

Tarta tatín
amb gelat de vainilla 8,00€

Xarrup refrescant
de llimona amb cava 8,00€

POSTRES

amb licor de poma, suc de lima i llimona natural,  
xarop i cava brut nature 9,00€

Granissat gin tònic 9,00€

Moscow mule 9,00€

French connection 9,00€

Americano 9,00€

PER ACABAR UN COCKTAIL


