
	

Foie d’ ànec fet a casa 9,90€  
Amb fruita de temporada 
Patates braves a l’estil La Garriga 6,00€ 
Amb pernil ibèric 
Daus de salmó Fumat 10,50€ 
Anxova del cantàbric "00" 2,30€ 
Croqueta de pollastre 1,70€ 
Croqueta de pernil 1,90€ 
Croqueta de cua de bou 2,00€ 
Amb cua cuinada al vi negre 
Ous a 63 Cº amb patetes "Pont Neuff" i encenalls d’espatlla ibèrica 12,00€ 
Culant d'Ou amb patates "pont neuff" cruixents i espatlleta Ibèrica de la casa 
Truita de bacallà 10,00€ 
Molt poc feta i amb bacallà al punt i piparres 
Truita de patates 7,00€ 
Poc feta, o al seu gust  
Amanida Hermètica  10,50€ 
Tomàquets Kumato, alfàbrega, pinyons i burrata  
Carpaccio de peus de porc  10,00€ 
Amb cogombres i salsa de mostassa  
Amanida de remolatxa amb formatge fresc i pinyons+ 12,00€ 
Amb vinagreta blanca de pinyons 
Amanida verda amb bolets adobats 10,50€ 
Bolets salvatges 
Porros confitats i salmó fumat   12,00€ 
Amanida tíbia de Porros, salmó fumat i tomàquet sec italià 
Caneló de rostit d’aus  12,30€ 
D'Aus ecològiques rostides 
Tagliatelles (al pesto o a la napolitana) 8,00€ 
Pasta fresca  
Brutal Burguer de pollastre  12,00€ 
Pit de pollastre amb panko, ceba encurtida, alvocat i escarola  
Burguer vedella  13,00€ 
180 gr de vedella, formatge gouda fos, tomàquet, ceba i cànons 
Burguer La Garriga  13,00€ 
180 gr de vedella tendre,patata i ceba caramel·litzades, i formatge brie fos  
La nostra versió del "Bocata  de calamares"  8,50€ 
En pa de coca, calamars a la andalusa, amb mayo de llima i ceba japonesa 
Arròs de verduretes 12,50€ 
Amb verduretes de temporada  
Rissoto verd amb llagostins  16,00€ 
Amb el suc dels seus caps 
Paella marinera del Senyoret 14,00€ 
Tot ben peladet, sense closques, típica d'Alacant  
Ballotine de foie  18,00€ 
Acompanyat de puré de patates casolà  
Filet amb saltejat de tardor 20,00€ 
Amb bolets salvatges, carxofes i patateta gourmet "Ratte" 
Steak tàrtar 22,00€ 
Acabat davant de la taula del client i al seu gust de picant 
Pop a la Gallega 15,90€ 
Peix de llotja S/M 
Peix salvatge capturat amb am, varia segons mercat 

LA CARTA 
 PERNIL LA GARRIGA 

Encenalls d‘espatlla ibèrica d’aglà 12,00€ 
 
EMBOTITS IBÈRICS 
Llom ibèric 6,20€ 
Xoriço ibèric 4,80€ 
Assortit d’embotits 15,00€ 
Llonganissa La Garriga 4,00€ 
 
FORMATGES 
PASTA TOVA  
Tentation de Saint Félicien (2 pers.)12,00€ 
Fermió 8,50€ 
PASTA DURA  
Comté 4,50€ 
Moliterno Trufat 7,90€ 
Idiazabal fumat 4,65€ 
BLAUS  
Gorgonzola 6,50€ 
MANXEGOS  
Manxego semi 5,15€ 
Manxego sec 5,45€ 
ASSORTIT DE FORMATGES 18,00€ 
 
PA AMB TOMÀQUET 
Coca de vidre amb tomàquet 2,50€ 
Pa sense gluten 2,50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTRES 
Pastís de xocolata del 70% 5,00€ 
Tatin de poma 6,50€ 
Pastis de llimona i merenga 7,50€ 
Crema catalana 5,00€ 
Mel i mató 4,50€ 
Gelats de La Garriga 4,50€ 
Trufes de xocolata (1u.) 2,00€ 
Broqueta de fruita natural 3,00€ 
 
	

PER PICAR 
 


