
 

 

Carta de tardor 

 

L'elaboració de tots els plats que li oferim 

s'ha realitzat amb producte local i molt 

d'afecte.  

El convidem a gaudir de l'ambient de 

tranquil·litat entre les vinyes mentre 

degusta la cuina de temporada i els 

productes de la terra. 

 

 

  



Menú 

Divendres nit, Dissabte nit i vigílies de festius. 

Horari de cuina de 20:00 a 22:00 

Primers 

✓ Amanida de l’hort 

✓ Favetes estofades amb pernil 

✓ Crema de carbassa (Amb foie 2€ extra) 

 

Segons           

 

✓ Cors de carxofes estofades 

✓ Bacallà confitat a la seva salsa 

✓ Fricandó 

 

Postres 

 

✓ Iogurt de la Pobla amb fruits vermells 

✓ Crema Catalana 

✓ Fruita del dia 

PVP: 23€ 

El menú inclou pà, aigua i café o te  



Primers 

 

✓ Amanida de l’hort (8,50€) 

✓ Coca de recapte amb calçots 

tendres, avellanes torrades y mel 

(9,00€) (Supl. M.P. 1€ ) 

✓ Fabetes guisades amb pernil (8,00€) 

✓ Crema de carbassa (7,50€) 

amb foie (2€ extra)  

✓ Altres suggerencies 

 

  



Segons 

 

✓ Cors de carxofes estofades (11€)  

✓ Pollastre estofat amb bolets 

(10,50€) (Supl M.P. 1,00€) 

✓ Fricandó (9,50€) 

✓ Cua de bou amb shitake (12,00€) 
(Supl M.P. 2,5€) 

✓ Mandonguilles amb sépia 

(11,00€)(Supl M.P. 2,00€) 

✓ Corbina al forn amb verduretes 

saltejades (12€)(Sup. M.P. 3,00€) 

✓ Bacallà confitat amb  crema de 

carbassa (11,00€) 

✓ Entrecotte amb guarnició 

(16,50€)(Supl M.P.6,50€) 

 

  



Postres 

 

✓ Músic (4,50€) 

✓ Crema de mató amb avellanes 

torrades i mel (6,00€)(Supl. M.P. 1.50€) 

✓ Iogurt de la Pobla amb fruits 

vermells (5,00€) 

✓ Crema catalana (4,50€) 

✓ Couland de xocolata amb gelat 

(6,00€)(Supl. M.P. 1,50€) 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de vins 

 

Blancs 

Els quatre hostals (local)  (8,50€) 

Glarima roble (Somontano) (12,50€) 

El terrat (D.O. Tarragona) (13,50€) 

 

Rosats 

Els Quatre Hostals (local) (8,50€) 

Flors y violes (D.O.Somontano) 

(13,50€) 

 

  



Negres 

Els quatre hostals (local) (9,50€) 

Nit de lluna(D.O. Tarragona)(14,50€) 

Arlequí (D.O. Tarragona) (18,00€) 

Viña Pomal (D.O.P Rioja) (16,00€) 

Glarima roble (Somontano) (13,00€) 

Petit pissarres (D.O.P Priorat) (17,00) 

 

Cava 

Petit instant (local) (16,00€) 

Reverté  D.O Cava (18,00€) 

  



Suggerencies 

(Segons disponibilidad a la despensa) 

Primers 

• Paté de campanya casolà amb torradetes 

(7,50€) 

• Remenat de bolets de temporada (9,50€) 

(Supl M.P. 1,50€) 

• Carpaccio de peus de porc amb vinagreta de 

pinyons torrats i farigola (10,50€) (Supl. M.P 

2,00€) 

Segons 

• Filet de vedella amb foie i reducció de pedro 

Ximenez (22,00€) (Supl. M.P. 12€) 

• Llonganissa de pagés amb crema de 

mongetes del “Ganxet” i  escalibada (9,50€) 

(Supl. M.P. 1,00€) 

• Lluç amb  salsa verda (10,50€) (supl M.P.1€) 

• Salmó a la sal amb verduretes a la planxa 

(12,50€) (Supl. M.P 3€) 

• Civet de senglar de Mas Boronat (14,50€) 

(Supl. M.P. 4€) 

• Caldereta de corder (12,50€) (Supl M.P. 3€) 

Postres 

• Pastís del día (5,50€) 


