Per picar
Croquetes de pernil

A compartir
Amanida d'endívies, favetes i Pernil ibèric amb vinagreta de mostassa
Trinxat de la Cerdanya
Escalivada de verdures a la brasa

La nostra brasa per triar
Peus o galtes de porc amb albergínia arrebossada
Xai amb Mongetes del ganxet
Magret d'ànec amb pera confitada i escalunya
Peix del dia amb guarnició
Fetge d'ànec a la brasa amb melmelada i codony a la brasa
Entrecot de bou (300 gr)amb patates fregides
Hamburguesa de peus de porc i botifarra del perol amb patates i xal·lota

sup. +5€

Bacallà amb samfaina i mongetes del ganxet

sup. +5€

Les nostres postres per triar
Mel i mató artesà
Flam d'ou artesà
Gelat de Xocolata o coco
Coca Can Serra
Fruita de temporada

Pa torrat amb tomàquet i all
Aigua
Vi blanc "Picapoll" Mas de Sant Iscle/ D.O Pla de Bages
Vi negre "El Sagal" Collbaix /D.O Pla de Bages

28€ iva inclos

*minim 2pax

Masia Can Serra Plaça Catalunya, 5 | 08254, Rocafort de Bages | Barcelona
reserves@masiacanserra.com www.masiacanserra.com

sup. +6€
sup. +8€

Per picar
Anxoves de L'Escala netejades a mà

A compartir
Xatonada: Xató amb truita
Trinxat de la Cerdanya
Rovellons a la brasa

2º Plat
Hamburguesa de peu de porc i botifarra del perol amb patates i xal.lota
Melós de vedella amb puré de patata
Magret d'ànec fet a la brasa amb pera confitada i escalunya
Entrecot de bou (300gr) fet a la brasa amb patates fregides
Bacallà a la brasa amb samfaina i mongetes del ganxet

Les nostres postres
Mel i mató artesà
Flam d'ou artesà
Postre de music
Coca Can Serra
Pastís de Xocolata
Fruita de temporada
Pa torrat amb tomàquet i all
Aigua
Cava "Alba d'Arnau" Alsina i Sardá
"Gotim Bru" Castell del Remei / D.O Costers del Segre

35€ iva inclos

*minim 2pax
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