
 

PRIMERS PLATS 

Amanida d’encenalls de foie / Ensalada de virutas de foie 

Prat de mar i muntanya / Prado de mar y montaña 

Coca de pa amb espatlla ibèrica de gla / Coca de pan con paletilla ibérica de 

bellota 

Coca del mossèn amb escalivada i anxoves de l'Escala / Coca del "mossén" 

con escalivada y anchoas de la Escala 

Foie gras 

Canelons de bolets amb beixamel de ceps i tòfona / Canelones de setas con bechamel de "ceps" y trufa  

Raviolis de carbassa / Raviolis de calabaza 

 

SEGONS PLATS 
 

Melós de vedella / Meloso de ternera 

Costelló de porc duroc al forn / Costilla de cerdo al horno 

Xai a la brasa amb guarnició / Cordero a la brasa con guarnición 

Espatlla de xai al forn cuita a baixa temperatura / Espalda de cordero al horno cocida a baja temperatura (sup. 4€) 

Magret d’ànec amb moniato / Magret de pato con boniato (sup. 5,50€) 

Bacallà, pèsols i botifarra negra/ Bacalao, guisantes y butifarra negra 

 

POSTRES 
 

Mel i mató de Cantonigròs / Miel y "mató" de Cantonigròs  

Les Roques Encantades 

Cheesecake de la Salut / Pastel de queso de la Salut 

Català amb ratafia Russet d'Olot  

El nostre Brownie amb gelat de vainilla i nous de macadamia / Bizcocho de nueces y chocolate con helado de 

vainilla y nueces de macadamia 

Grana de capellà amb moscatell / Frutos secos con moscatel 

Copa de gelats / Copa de helados 

Biscuit glacé amb xocolata calenta / Biscuit glacé con chocolate caliente 

 

MENÚ INCLOU: Aperitiu de benvinguda + primer plat + segon plat + postres + pa + vi de la casa i aigues. No 

inclou ni refresc ni cerveses. 

PREU LABORABLES: 21,25€ 

PREU CAP DE SETMANA I FESTIUS: 27,00€ 

MIG MENÚ: 17,00€ (aperitiu + un primer o un segon + postres + pa + vi de la casa, aigues). No inclou ni 

refresc ni cerveses. 

SUPLEMENT PA TORRAT AMB TOMAQUET I ALLS: 1,50€/persona 

 

COMBO VEGETARIÀ 
 

Hamburguesa de quinoa i kale + arròs + amanida + postres + pa + vi de la casa i aigues.  No inclou ni refresc ni 

cerveses. 

PREU: 17,00€ 

MENÚ INFANTIL 
 

Macarrons gratinats o Canelons / Macarrones gratinados o Canelones 

Botifarra amb patates / "Butifarra" con patates 

Gelat de postres, iogurt o flam / Helado, yogur o flan 

Pa i aigua / Pan y agua 

PREU: 14,00€ 
MIG MENÚ: 11,00€ (Un plat + postres + aigua) 

10% IVA inclòs 

                                                                                                                              

Reserva el teu allotjament a www.santuarilasalut.com | Segueix-nos a Instagram @lasalut 

RESTAURANT BAR MIRADOR HOTEL DE MUNTANYA 


