
Per Començar
Croquetes de Can pau                                                             7,50€

Croquetas de Can Pau

Rissotto de bolets de cardo                                                    8,50€

Rissotto de setas de cardo

Amanida d’escarola amb formatge de cabra i rosta      7,80€                

Ensalada de escarola con queso de cabra y rosta           

Tebi d’escalivada amb formatge de cabra,

 panses i pinyons                                                                       8,50€

Tebio de escalivada con queso de cabra, pasas y piñones        

Els canelons de la iaia                                                              7,50€

Canelones de la iaia                                                             

Escudella barrejada                                                             7,30€

'Escudella'                                                                         

Foie d’ànec amb melmelada de mango                          14,00€             

Foie de pato con mermelada de mango                       

Els ous estrellats de Can Pau amb tòfona                       10,50€

Huevos estrellados con trufa

Carxofes de temporada amb salsa de pernil                  11,00€

Alcachofas de temporada con salsa de jamón

Pernil Ibèric DO.Extremadura                                          18,50€            

Jamón Ibérico D.O Extremadura                                                          

Truita de mongetes i botifarra negra                                 8,70€

Tortilla de judías y butifarra negra

L A  C A R T A



DE LA TERRA
Costelles i mitjanes de xai a la brasa          

Costillas y medianas de cordero a la brasa                                             

Entrecot de vedella Jove a la brasa        

Entrecot de ternera joven a la brasa                                               

Filet de vedella al pebre verd           

Filete de ternera a la pimienta verde                                                         

Txuletó del nord a la llosa        

Chuletón del norte a la piedra                                                           

Els peus de porc amb bolets   

Pies de cerdo con setas                                                                      

Fricandó de vedella amb moixernons   

Fricandó de ternera con setas                                          

Pollastre de pagès amb llenegues         

Pollo de corral con setas                          

Cassoleta de mandonguilles amb trompetes de

la mort             

Albóndigas con trompetas de la muerte

Magret d’ànec amb salsa cumberland

Magret de pato con salsa cumberland

15,00€

17,00€

22,00€

45€/kg

10,00€

10,00€

11,00€

11,80€

12,30€

CAN

PAU
 Desde 1918

DEL MAR
El bacallà de Can Pau 

El bacalao de Can Pau                                                                                 

Llom de bacallà amb samfaina   

Lomo de bacalao con sanfaina                                                             

Calamars farcits    

Calamares rellenos

Anelles de calamar a l'andalusa                                                                                          

Anillas de calamar a la andaluza

Peix del dia al forn 

Pescado del día al horno

15,50€

14,50€

13,00€

11,00€


