Ca l’Amagat
Clota, 4 | 08695 | Bagà (Barcelona)

Informació i reserves:
Tel.: 93 824 40 32
info@hotelcalamagat.com | www.calamagat.com

CARTA APTE PER CELÍACS ESTIU 2018
La nostra Carta, basada en els productes - sempre de màxima qualitat- de la zona, amb els quals elaborem
els plats més típics del Berguedà també està disponible en una versió sense gluten. Hi podreu trobar la
mateixa essència que en la versió clàssica, amb plats clàssics i típics de la cuina catalana, sense deixar de
banda les incursions a la cuina moderna.

PER PICAR....



Assortiment de formatges artesans del Berguedà 14,00



Assortiment d’embotits artesans del Berguedà 11,50
Pernil ibèric (100 gr.) 19,50

PER COMENÇAR...
Timbal d’esqueixada de bacallà amb textures de tomàquet 13,50



Laminat de poma verda amb escalivada, anxoves de l’Escala i olivat 14,00
Amanida verda de l’hort 6,00
Raviolis de peu de porc farcits de foie i llagostins 15,70



Mongetes del ganxet amb botifarra esparracada 10,50




Ceps saltats amb all i julivert 16,90

Carpaccio de ceps amb vinagreta de pinyons 15,00

PREUS AMB IVA INCLÒS
Plats de Cuina Catalana Tradicional

 Plats elaborats amb productes locals i de proximitat
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PER SEGON...





Peu de porc Ral d’Avinyó farcit de ceps 13,00

Costellam de porc Ral d’Avinyó rostit amb mel i romaní 12,50

Espatlla o cuixa de cabrit del Cadí-Moixeró a l’aroma de llorer i vi blanc 27,00




Costelles de xai del Cadí-Moixeró a la brasa amb guarnició 14,50
Espatlla de xai del Cadí-Moixeró (mitja) al forn amb un toc de mel 17,50



Cuixa de pollastre de pagès amb pera 12,20

 Magret d’ànec a la reducció d’Oporto 14,50


Filet de carn de vedella de raça Bruna dels Pirineus amb salsa* 23,50
*A triar (rocafort, tòfona, foie)



Entrecot de carn de vedella de raça Bruna dels Pirineus amb salsa* 17,50
*A triar (rocafort, tòfona, foie)



Llagostins al whisky o a la planxa 16,00
Rap a la planxa sobre fons de verdures 18,00

PREUS AMB IVA INCLÒS
Plats de Cuina Catalana Tradicional

 Plats elaborats amb productes locals i de proximitat

