Benvinguts a
MASIA CAN SERRA

Us donem la benvinguda, amb la brasa com a acollida i els vins del
Bages com a empenta.

Mantenint l’esperit d’un espai gastronòmic en el que és fàcil deixar-se temptar
pels sabors de la nostra cuina i el gust dels nostres vins, us oferim productes
majoritàriament de la zona i la comarca, tot tipus de carns fetes a la brasa
amb molta cura, plats de temporada treballats sense pressa, una àmplia i
curada carta de vins i caves i un servei proper dins un clima familiar on us
sentireu a gust i com a casa.

Podeu venir a esmorzar, a fer el vermut a la nostra terrassa, a dinar o a sopar,
a Masia Can Serra estarem encantats de servir-vos.
Bon profit!
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reserves@masiacanserra.com www.masiacanserra.com
Telf.: 931 310880 - 659 175 775

Avui tenim...
Espàrrecs blancs a la brasa amb maionesa de mostassa

9,5€

Croquetes casolanes de pernil o pollastre

7,5€

Flor de carbassó farcida de brandada de bacallà amb samfaina i tinta

13,5€

Ensaladilla russa casolana

8,5€

Cap i pota amb cigronets menuts

9,5€

Arròs de muntanya (minim 2 pax)

12,5€

Melós de vedella amb puré de patata

13,5€

Els nostres clàssics
Amanida d'endívies, favetes i Pernil ibèric amb vinagreta de mostassa
Amanida tèbia amb mongeta tendra, espàrrecs, foie i oli de tòfona
Escalivada de verdures a la brasa amb salsa romesco
Esqueixada de bacallà
Remenat d’ou amb productes de temporada
Truita de mongetes i botifarra blanca
Cigronets o mongetes del ganxet amb cansalada Ibèrica
Hamburguesa de peu de porc i botifarra del perol amb patates i xal.lota

El nostre horari
Divendres: Dinar de 13:00 a 16:00 ( Menú mig día 14,50€) Sopars per encarrec de 21:00 a 24:00
Dissabte: Esmorzar de 9:30 a 12:00 Dinar de 13:30 a 16:00 Sopars per encarrec de 21:00 a 24:00
Diumenge: Esmorzar de 9:30 a 12:00 Dinar de 13:30 a 16:00

11,5 €
11,5 €
10,5 €
9,0 €
8,0 €
8,0 €
7,0 €
16,0 €

La nostra brasa
Botifarra artesana blanca o negra amb cigronets menuts
Peus o galtes de porc amb albergínia en tempura
Xai ecològic amb cigronets o mongetes del ganxet
Magret d'ànec amb pera confitada i escalunya
Fetge d’ànec a la brasa amb melmelada i maduixes confitades
Confit d'ànec a la brasa
Entrecot de vedella ecològica amb patates fregides (250 gr.)

9,0 €
10,5 €
14,5 €
14,5 €
16,5 €
13,5 €
19,5 €

Xuletó de Vaca vella (per encàrrec)

45€/kg

Bacallà amb samfaina i mongetes del ganxet

15,5 €

Peix del dia amb guarnició (Orada / Llobarro)

14,0 €

Les nostres postres
Mel i mató artesà
Crema Catalana casolana
Postre de músic

4,0 €
4,5 €
4,5 €

Gelat de Xocolata, vainilla, torró i coco

4,0 €

*Pastís de Xocolata amb gelat de vainilla
* Recomanem un tast de vi dolç d'Albet i noia

5,5 €

Fruita de temporada
Postre del dia

* Pa torrat amb tomàquet i all
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2,5 €
3,5 €
5,0 €

1,0 € pax

Els Nostres Vins
Negres
"El Sagal" Collbaix / D.O Pla de Bages
"Cupatge" Collbaix / D.O Pla de Bages
"Rector Ventallola" Collbaix / D.O Pla de Bages
"Singular" Collbaix / D.O Pla de Bages
" Celler Can Serra" Exibis / D.O Pla de Bages
"Selecció" Jaume Grau / D.O Pla de Bages
"3,9" Abadal / D.O Pla de Bages
"3/4 de Quinze" Fargas-Fargas / D.O Pla de Bages
"Curios" Albet i Noia / D.O Penedès
"Pas Curtei" Alemany i Corrió / D.O Penedès
"Camins del Priorat" Alvaro Palacios / D.O Priorat
"Gotim Bru" Castell del Remei / D.O Costers del Segre
"Izadi Crianza" / D.O Rioja
"Venta las Vacas" Vizcarra / D.O Ribera del Duero

Copa
14,0 €
20,0 €
23,5 €

3,0 €

29,5 €
15,0 €
12,5 €
23,0 €
22,5 €
15,0 €
23,5 €
25,5 €
14,5 €
15,5 €
23,5 €

Blancs
"Picapoll" Artium / D.O Pla de Bages
"Picapoll" Mas de Sant Iscle / D.O Pla de Bages
"Cent.Kat Picapoll" Jaume Grau / D.O Pla de Bages
"Picapoll" Abadal /D.O Pla de Bages
"Macabeu Picapoll" San Marti /D.O Pla de Bages
"El Fanio" Albet i Noia / D.O Penedès
"3 Macabeus" Albet i Noia / D.O Penedès
"Rupestris" Pardas / D.O Penedès
"Terraprima" Can Rafols dels Caus / D.O Penedès
"Auzells" Tomas Cusiné / D.O Costers del Segre
"El Quintà" Bàrbara Forés / D.O Terra Alta
" Godello sobre lias" Guitian / D.O Valdeorras

13,5 €
14,0 €
15,0 €
15,5 €
21,0 €
17,0 €
14,0 €
14,6 €
15,5 €
19,0 €
24,5 €
23,5 €

3,0 €

12,0 €
15,0 €
13,0 €
15,0 €

2,70 €

12,0 €
21,5 €
30,0 €

2,0 €

Rosats
"Merlot rosat" Jaume Grau / D.O Bages
"Garnatxa Cabernet Sauvignon" Collbaix / D.O Bages
"Curiosa" Albet i Noia / D.O Penedès
"Carmí" Llopart / D.O Penedés
Caves
"Alba d'Arnau" Alsina i Sardá
"Brut Nature Reserva" Llopart / D.O Cava
"Terrers" Recadero / D.O Cava

