
Catànies i carquinyolis 

Carrot cake

Menú Pop-up Menú Vilarnau

Postres

Olives farcides
Xips
Musclos en escabetx
Llaminers de fuet
Escopinyes amb la seva salsa

Guacamole amb natxos

Hummus amb picos 

Anxoves amb pa de coca (8 uts) 

Fusta d’embotits de la Llacuna: fuet, botifarra blanca, botifarra negre i bull 

Encenalls de pernil ibèric 

Formatge Manxec curat 

Croquetes de carn de perol amb un arrebossat cruixent 

Terrina de foie celler Coll Verd amb confitura de préssec d’Ordal i torradetes 

Tàrtar de tonyina amb guacamole, soja i gingebre 

Steak tàrtar de vedella de proximitat amb maionesa de mostassa antiga 

Cous-cous amb fruits secs, cítrics i menta fresca 

Risotto de ceps amb micropols de parmesà 

Pa de coca sucat amb tomacons i oli d’oliva verge 

Mc Blay mini amb ceba confitada, formatge i salsa BBQ

Llom baix de vedella escalopat amb flor de sal,
oli d’oliva verge i pebrots del piquillo caramel·litzats 

Macarrons a la bolonyesa 

2,50€

2,00€

4,50€

6,00€

8,00€

6,00€

6,00€

9,00€

10,00€

15,00€

8,00€

8,00€

11,00€

13,00€

13,00€

8,00€

9,00€

2,00€

2,50€

15,00€

8,00€

Vermut 

La Nostra Carta 

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

Fusta d’embotits de la Llacuna:
fuet, botifarra blanca, botifarra negre i bull 

Encenalls de pernil ibèric 

Formatge Manxec curat 

Pa de coca sucat amb tomacons
i oli d’oliva verge 

Croquetes de carn de perol
amb un arrebossat cruixent 

Cous-cous amb fruits secs,
cítrics i menta fresca 

Risotto de ceps
amb micropols de parmesà 

. . . . . .

Catànies i carquinyolis

Inclou: Aigua  ·  No inclou: Celler 

Guacamole amb natxos 

Hummus amb picos

Pa de coca sucat amb tomacons
i oli d’oliva verge  

Encenalls de pernil ibèric 

Anxoves amb pa de coca  

Croquetes de carn de perol
amb un arrebossat cruixent

. . . . . .

Llom baix de vedella escalopat
amb flor de sal, oli d’oliva verge
i pebrots del piquillo caramel·litzats

. . . . . .

A escollir qualsevol postre de la carta

Inclou: Aigua  ·  No inclou: Celler 

Gelat de mandarina

Gelat de maduixa

Gelat de xocolata 70%

Gelat de llimona

Gelat de vainilla

Col·lecció de gelats artesans elaborats
amb el mètode tradicional que respecten
al màxim els ingredients per gaudir
i potenciar el seu sabor 

25€ 30€



“Catànies” y “Carquinyolis” 

Carrot cake

Menú Pop-up Menú Vilarnau

Postres

Aceitunas rellenas
Chips
Mejillones en escabeche
Delicias de fuet
Berberechos con su salsa

Guacamole con nachos

Hummus con picos 

Anchoas con pa de coca (8 uds) 

Tabla de embutidos de la Laguna: fuet, butifarra blanca, butifarra negra y bull 

Virutas de jamón ibérico 

Queso Manchego curado

Croquetas de carne de perol con un rebozado crujiente

Terrina de foie bodega Coll Verd
con confitura de melocotón de Ordal y tostaditas 

Tártar de atún con guacamole, soja y jengibre

Steak tártar de ternera de proximidad con mayonesa de mostaza antigua 

Cous-cous con frutos secos, cítricos y menta fresca 

Risotto de “ceps” con micropolvo de parmesano 

Pan de coca untado con tomates y aceite de oliva virgen 

Mc Blay mini con cebolla confitada, queso y salsa BBQ

Lomo bajo de ternera escalopado con flor de sal,
aceite de oliva virgen y piquillos caramelizados

Macarrones a la boloñesa

2,50€

2,00€

4,50€

6,00€

8,00€

6,00€

6,00€

9,00€

10,00€

15,00€

8,00€

8,00€

11,00€

13,00€

13,00€

8,00€

9,00€

2,00€

2,50€

15,00€

8,00€

Vermut 

Nuestra Carta 

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

Tabla de embutidos de la Laguna:
fuet, butifarra blanca, butifarra negra y bull

Virutas de jamón ibérico 

Queso Manchego curado 

Pan de coca untado con tomates
y aceite de oliva virgen 

Croquetas de carne de perol
con un rebozado crujiente

Cous-cous con frutos secos,
cítricos y menta fresca

Risotto de “ceps”
con micropolvo de parmesano 

. . . . . .

“Catànies” y “Carquinyolis”

Incluye: Agua  ·  No incluye: Bodega 

Guacamole con nachos 

Hummus con picos

Pan de coca untado con tomates
y aceite de oliva virgen 

Virutas de jamón ibérico 

Anchoas con pan de coca (8 uds)  

Croquetas de carne de perol
con un rebozado crujiente

. . . . . .

Lomo bajo de ternera escalopado
con flor de sal, aceite de oliva virgen
y piquillos caramelizados

. . . . . .

A escoger cualquier postre de la carta

Incluye: Agua  ·  No incluye: Bodega 

Heado de mandarina

Helado de fresa

Helado de chocolate 70%

Helado de limón

Helado de vainilla

Colección de helados artesanos
elaborados con el método tradicional
que respetan al máximo los ingredientes
para disfrutar y potenciar su sabor 

25€ 30€



Vi Blanc Els Capricis Xarel·lo

Vi Rosat Els Capricis Garnatxa

Vi Negre Vilarnau Cabernet Sauvignon

Cafè exprés
Café expreso - Black coffee 

Cafè tallat
Café cortado - Espresso matthiato 

Cafè amb llet
Café con leche - Coffee with milk 

Infusions
Infusiones - Infusions

Aigua (0.5l) - (1l)
Agua - Mineral water (0.5l) - (1l)

Aigua amb gas
Agua con gas - Sparkling water 

Refresc
Refresco - Soda

Suc (taronja o pinya)
Zumo (naranja o piña) - Juice (Orange or pineaple)

1,90€

2,10€

2,20€

2,50€

2€ / 2,60€

2,25€

2,50€

2,50€

2€ / 11€

2,5€ / 12€

2€ / 11€

Vins, Caves i més

Caves

Vins Begudes

Combinat

Brut Rosé Delicat
Garnatxa - Pinot Noir

Brut Reserva
50% Macabeu - 40% Parellada - 10% Xarel·lo 

Brut Nature Reserva
55% Macabeu - 30% Parellada - 15% Chardonnay 

Brut Nature Gran Reserva
40% Macabeu - 30% Parellada - 25% Chardonnay - 5% Pinot Noir 

Albert de Vilarnau Gran Reserva Brut Nature
50% Pinot Noir - 50%Chardonnay
100% Xarel·lo Castanyer
100% Garnatxa

Subirat Parent Reserva Brut
100% Subirat Parent

Vilarnau Ice
100% Subirat Parent

Vilarnau 0,0
50% Macabeu - 50% Parellada 

Magnum Brut Rosé Delicat
Garnatxa - Pinot Noir 

Gin Mom Rocks / Love Gin (rosé)*  

Ron Botran 8 anys*

Whisky Nomad on the Rocks*

*Amb refresc / tónica

6€

6€

6€

2,5€ / 14€

12€

2,5€ / 15€

18€

29€
29€
29€

18€

4€/18€

12€

27€

Copa / ampolla

Copa / ampolla


