
ARROSSERIA · RESTAURANT

CARTA DE DIA

Pica Pica Per persona

Postres Casolans Postres Casolans

Bodega Bodega

Pica Pica Per persona

Menú 
Le Gourmet

Menú 
Sibarita

• Musclos a la marinera

• Gambetes salades

• Croquetetes de peix amb balsàmic

• Amanida romescada

• Amanida de ventresca, tomàquets
i ceba morada

• Croquetetes casolanes de gamba vermella

• Musclos gallecs a la marinera

• Sevillanos (Calamars a la andaluza)

Segons (a escollir entre) Segons (a escollir entre)

• Paella marinera Le Gourmet 

• Paella vegana amb ceps i carxofes

• Paella de llamàntol - sup. 7€

• Paella Mallorquina
amb calamarsets, sobrassada i carxofa

• Fideuà de peix, musclos o galeres 

• Arròs Negre amb sépia, musclos
i tinta de calamar

• Arròs negre amb pop
i allioli de pimenton de la vera - sup. 3€

• Arròs caldòs amb llamàntol - sup. 7€

• Arròs melòs de cigales i gambes - sup. 3,50€

• Arròs caldòs a la bruta
amb calamarcets de platja. - sup. 3,50€

• Salmó salvatge amb salsa tàrtara. - sup. 3€

• Txuletón a la pedra de vaca madurada
50 dies (1/2Kg) - sup. 10€

• Llobarro a la brasa amb verdures

• Caldereta de llagosta Mallorquina - sup. 12€

• Paella marinera Le Gourmet 

• Paella vegana amb ceps i carxofes

• Paella de llamàntol - sup. 7€

• Paella Mallorquina
amb calamarsets, sobrassada i carxofa

• Fideuà de peix, musclos o galeres 

• Arròs Negre amb sépia, musclos
i tinta de calamar

• Arròs negre amb pop
i allioli de pimenton de la vera - sup. 3€

• Arròs caldòs amb llamàntol - sup. 7€

• Arròs melòs de cigales i gambes - sup. 3,50€

• Arròs caldòs a la bruta
 amb calamarcets de platja. - sup. 3,50€

• Salmó salvatge amb salsa tàrtara. - sup. 3€

• Txuletón a la pedra de vaca madurada
50 dies (1/2Kg) - sup. 10€

• Llobarro a la brasa amb verdures

• Caldereta de llagosta Mallorquina - sup. 12€

28€ 32€
• Canals & Nubiola Blanco Seco

• Canals & Nubiola Tinto tempranillo

• Sangríes Lolea - sup. 3,80€

• Canals & Nubiola Blanco Seco

• Canals & Nubiola Tinto tempranillo

• Sangríes Lolea - sup. 3,80€



Patatas xatorras 6,90€

Musclos  al vapor 9,90€

Ous trufats 9,90€

Musclos a la marinera 12,00€

Gambes salades 7,90€

Sevillanos (Calamars a la andaluza) 12,90€

Croquetons de pollastre de corral 6,95€

Pop a la gallega 14,00€

Braves casolanes 6,50€

Patates fregides amb pell 5,25€

Croquetetes de gamba vermella 6,95€

Bunyols de bacallà 9,50€

(mínim 2 pax.)

Paella marinera gourmet 18,50€/p.p.
Musclos, sèpia, escamarlans i gambes.

Fideua de peix 16,00€/p.p.
Fideus, musclos, sípia, galeres 
(acompanyat d’all i oli). 

Paella vegana 16,00€/p.p.
Pèsols, espàrrecs, ceps i carxofa.

Arròs negre de costa 16,00€/p.p.
Musclos, sípia, tinta de calamar
i pota de cranc.

Paella de llamàntol 22,50€/p.p.
Amb 1/2 llamàntol per persona.

Arròs melós d’escamarlans 19,50€/p.p.
i gambes

Arròs caldós a la bruta  19,00€/p.p.
amb calamarsets de costa i galeres

Arròs caldós de llamàntol 24,00€/p.p.

Arròs Negre amb pop 19,00€/p.p.
i allioli de Pimentón de la Vera

Paella mallorquina  17,00€/p.p
amb calamarsets, sobrasada i carxofa

Caldereta de llagosta 26,50€/p.p
Mallorquina

Filet de vedella al pebre 25,50€

Filet de vedella amb micuit de foie 28,00€

Txuletó de vaca madura del nord 28,00€
(1/2kg)

Txuletó de vaca madura del nord  32,00€
amb micuit de foie (1/2kg)

Macarrons a la bolonyessa 8,50€

Canelons cassolans 9,00€

Mak-pollo amb patates fregides 8,00€

Hamburguesa a la graella  8,50€
amb patates fregides

Arrossos d’Autor
El arroz bomba Illa de Riu, producido en en el Delta del Ebro, 
con semillas seleccionadas, es una variedad sin mezclas que 
ofrece unas características de cocción y sabor siempre iguales 
en beneficio de quién lo cocina y consume.

Por todo ello, ha sido el único arroz europeo 
premiado en el «International Taste Quality Institute» 
de Bruselas con dos estrellas en el año 2014 y está siendo 
cada día más valorado por los mejores restaurantes.

Platets per començar

Amanides

Plats Gourmet 
de la Terra

Tria el
  teu menú

Infantil

Salmó salvatge amb tàrtara  22,00€
i verdures

Gambes a la planxa 18,00€

Sípia a la planxa 14,00€

Llobarro a la brasa  15,00€
amb verduretes

Bacallà gratinat amb all-i-oli 16,00€

Pop a la brasa  16,00€
amb pimenton de la vera i patata trufada

Plats Gourmet 
del Mar

Amanida romescada 14,00€ 
Mezclum, ceba, tomàquet, tonyina, olives farcides i salsa romesco. 

Amanida de la huerta 11,00€
Mezclum, tomàquets cherry, pebrot vermell, blat de moro, tonyina i ceba.

Amanida de burrata 15,00€
Mezclum, tomàquet sec, ruca, gelat de tomàquet, burrata, crostons i vinagreta de menta.

Amanida de ventresca 13,50€
Tomàquet, ceba morada, ventresca i un gotet de balsàmic de modena.

Amanida de cabra 14,00€
Mezclum, tomàquets, mescla de fruits secs, crostons i vinagreta de fruits vermells.

Carpaccio de gambes 14,00€
Gambes sobre un llit de cítrics, cibulet, oli d’oliva i un rajolí de balsàmic.

Carpaccio de vedella 12,00€
Vedella, oli d’oliva, pebre negre, balsàmic i ratlladura de formatge parmesà.



CARTA DE NIT

BOCATERIA GOURMET · HAMBURGUESERIA · PIZZERIA

Margarita 9,20€
Tomàquet, mozzarella i orenga.

Florentina 9,95€
Tomàquet, pernil dolç, mozzarella i orenga.

Mallorquina 10,80€ 
Tomàquet, sobrassada, mozzarella i orenga.

Tropical 10,95€
Tomàquet, pernil dolç, pinya, mozzarella 
i orenga.

La formentera 11,00€ 
Tomàquet, sobrassada, ceba i formatge blau.

Vegetal 11,00€ 
Tomàquet, ceba, pebrot vermell, pebrot  
verd, xampinyons, mozzarella i orenga.

Alemana 11,95€ 
Tomàquet, pernil dolç, frankfurt, 
mozzarella i orenga.

4 formatges 11,95€ 
Tomàquet, varietat de formatges i orenga.

Tonyina 11,95€ 
Tomàquet, tonyina, ceba, pebrot vermell,  
mozzarella i orenga.

 
Italiana 11,95€
Tomàquet, bacó, xampinyons,  
mozzarella i orenga.

Carbonara 12,50€ 
Tomàquet, bacó, xampinyons, mozzarella,  
crema de llet i nou moscada.

Luigui  12,50€
Tomàquet, ceba, pebrot vermell, tonyina,  
mozzarella, roquefort i orenga.

Barbacoa 12,95€ 
Tomàquet, ceba, pebrots, carn picada, 
salsa barbacoa, mozzarella i orenga.

De cabra 12,50€
Tomàquet natural, formatge de cabra, 
panses, mel i pipes.

Pizzes

LOLEA Nº 1
Una deliciosa sangría frizzante elaborada amb vi 
negre de raïm Ull de llebre i Cabernet Sauvignon, 
cítrics mediterranis i un toc de canyella.

LOLEA Nº 3
Un nou concepte de cocktail on el vi blanc frizzante 
s’infusiona amb la flor de saüc i les pomes silvestres, 
per a aconseguir notes fruiteres i matisos secs.

Sangrías



Patates xatorres 6,90€

Braves 6,50€

Fingers de pollastre amb salsa BBQ 6,00€

Patates fregides 5,25€

Fregides amb cheddar i bacó 6,50€

Anelles de ceba 4,80€

Aletes de pollastre 6,50€

Croquetons de pollastre  6,95€

Nachos amb guacamole 11,50€
Cheddar, pico de gallo i crema agre.

Nachos 3 cheese, solo queso 10,50€

Hot chilli nachos amb jalapeños 13,25€
Cheddar, pico de gallo ,crema agre, 
 jalapeños i vedella picada picant.

Sevillanos 12,90€
(calamars a la andaluza)

Pinchos moruns 9,50€

Amanida pollastre crispy 11,50€ 
Mezclum, tomàquets cherry, pollastre crispy, 
ceba crispy, crostons i vinagreta de mel i mostassa.

Amanida de burrata 15,00€
Mezclum, tomàquet sec, ruca, gelat de tomàquet, 
burrata, crostons i vinagreta de menta.

Amanida de cabra 14,00€
Mezclum, tomàquets, mezcla de fruits secs, 
crostons i vinagreta de fruits vermells.

Amanida césar 11,50€
Mezclum, crostons, parmesà, bacó crispy 
i salsa cèsar.

Frankfurt 4,95€
Frankfurt en pa de viena.

Frankfurt New York 5,95€
Pa de viena, frankfurt, formatge cheddar, 
ceba i bacó. 

Cervela 5,90€
Cervela en pà de viena.

Cervela New York 6,95€
Pa de viena, cervela, formatge cheddar,  
ceba i bacó.

Frankfurt danés 5,50€
Pa de viena, frankfurt amb salsa danés.

Mak pollastre 5,50€
Pa de viena, pit de pollastre arrebossat,  
enciam i maionesa.

Suplement 0,75€

Tapes

Amanides Els Vienes

Infantil
Mak Pollo  9,50€
+ patates fregides
+ beguda*

+ gelat

Pit de pollastre 9,50€
+ patates fregides
+ beguda*

+ gelat 

Croquetons casolans 9,50€
de pollastre
+ patates fregides
+ beguda*

+ gelat
*Trina, aigua o suc. Fins a 10 anys.

Maxi burger 8,95€ 
Enciam, tomàquet, formatge cheddar i ceba.

Le Gourmet 10,90€ 
Mezclum, ceba caramel·litzada, formatge 
de cabra i confitura de tomàquet. 

Premium foie 12,00€
Ceba caramel·litzada, foie i confitura de figues.

Vegana casolana 8,50€ 
Burger vegana, enciam, formatge vegà,  
tomàquet en rodantxes i ceba crispy.

Maxi trufata 11,00€
Xampinyons, formatge brie, salsa de trufa 
i ceba caramel·litzada.

Maxi campesina 8,95€
Xampinyons, ceba i formatge cheddar.

American BBQ 9,50€
Enciam, tomàquet, formatge cheddar, bacó, 
cogonys dolços, salsa BBQ.

Maxi cheff 9,50€
Salsa de formatge blau, bacó, ceba crispy 
i formatge cheddar.

Tex mex 12,00€
Hamburguesa picant, guacamole, pico de 
gallo, ceba, tomàquet, cheddar i jalapeños.

La Ibèrica 12,00€
Pernil Ibèric, ceba, formatge Brie, 
enciam i tomàquet

Les Premium

MAXI
HAMBURGUESES

de carn de

VACA MADURADA

200grs.

Entrepans Gourmet
Pollastre 7,50€
Pa de llenya, pit de pollastre, enciam,  
maionesa  i formatge.

Pollastre campestre 8,00€
Pa de llenya, pit de pollastre, formatge  
cheddar, ceba i xampinyons.

Pollastre danés 8,00€
Pa de llenya, pit de pollastre, enciam,  
tomàquet i salsa 4 formatges.

Thai Pollastre al Curry 8,00€
Pa de llenya, pit de pollastre, pebrot vermell,  
pebrot verd, ceba y salsa curry.

Pepito Montañes 9,00€
Pa de llenya, vedella, pebrot vermell fregit 
i formatge de cabra.

Llom Noruego 7,50€
Pa de llenya, llom, ceba i salsa de 4 formatges.

Llom amb formatge 7,50€
Pa de llenya, llom i formatge cheddar.

Llom amb pebrots verds 7,50€
Pa de llenya, llom i pebrot verd.

Llom la brie 8,00€
Pa de llenya, llom, formatge brie i bacó.

Bacó amb formatge 6,50€
Pa de llenya, bacó i formatge cheddar.

Bacó la brie 6,95€
Pa de llenya, bacó i formatge brie.

Pepito Serranito 9,00€
Pernil Ibèric, vedella, formatge 
i pebrots italians verds
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