L a m és d o l ç a c lo enda
El fina l más du lc e
La mousse del Xalet Suís (crema catalana o xocolata)

5,65

Crema de gingebre amb fruits vermells

5,90

El tiramisú fet al nostre estil

5,65

Mel i mató amb fruits secs

5,20

Les trufes de xocolata negra, soles o amb nata

4,95

El pastís rus amb xocolata calenta (crema d’ametlla i avellana)

5,90

Els profiterols amb nata i xocolata calenta

5,90

Els maduixots amb nata, suc de taronja o moscatell

4,95

El gelat de vainilla sol o amb xocolata calenta

5,20

El gelat de torró d’Agramunt

5,20

El gelat de iogurt amb pinya confitada

5,20

El gelat de flam d’ou amb caramel

5,20

El gelat de formatge fresc amb codonyat

5,20

El gelat de xocolata negra

5,20

El suc de taronja natural

4,50

El sorbet de mandarina “Especial de Sòller”

5,00

El sorbet de gerds de Sant Pol

5,00

El sorbet de llimona

5,00

El sorbet de Marc de Champagne

5,35

La mousse del Xalet Suís (crema catalana o chocolate)
Crema de jengibre con frutos rojos
El tiramisú hecho a nuestro estilo
Miel y requesón con frutos secos
Las trufas de chocolate negro, solas o con nata

El pastel ruso con chocolate caliente (crema de almendra y avellana)
Los profiteroles con nata y chocolate caliente

Los fresones con nata, zumo de naranja o moscatel
El helado de vainilla solo o con chocolate caliente
El helado de turrón de Agramunt
El helado de yogur con piña confitada

El helado de flan de huevo con caramelo
El helado de queso fresco con membrillo
El helado de chocolate negro
El zumo de naranja natural
El sorbete de mandarina “Especial de Sóller”
El sorbete de frambuesa de Sant Pol
El sorbete de limón

El sorbete de Marc de Champagne

Assortiment de formatges

Surtido de quesos

El cafè irlandès

El café irlandés

Disposem d’informació alimentària per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies.
Disponemos de información alimenticia para las personas con alergias o intolerancias.
Consulteu al nostre personal - Consulte a nuestro personal.

14,30
6,00

B r a n d is , co n yac s , WH I S KYS I LI CORS
Br a nd is, co ñ ac s, WHISKYS Y LICORES
Magno, Mascaró i similars
Brandy 1885
Cardenal Mendoza
Mascaró X.O. Ego
Gran Duque de Alba
Brandy 1866
Luís Felipe
Armagnac d’Artigalongue
Courvoisier V.S.O.P.
Delamain
Remy Martin V.S.O.P.
Whisky (importació/importación)
Cardhu (12 anys/años)
Chivas (12 anys/años)
Chivas (21 anys/años)
Glenfiddich (15 anys/años)
Glenmorange (10 anys/años)
Glenrothes
Glenfarclas The Vintage
J&B (15 anys/años)
Jack Daniels
Kcnokcando (12 anys/años)
Lagavulin (16 anys/años)
Macallan (12 anys/años)
Baileys
Calvados Pays d’Auge
Drambuie
Grand Marnier (Vermell/Rojo)
Grappa Nonino
Licors de fruites / Licores de frutas
Marc Moët & Chandon
Marc de Cava Mascaró
Orujo
Ron Brugal
Ron Matusalem (15 anys/años)
Dow’s porto (20 anys/años)
Pedro Ximenez
Limoncello

IVA inclòs - IVA incluido

4,15
11,40
7,80
10,80
7,80
13,10
23,20
11,25
8,95
17,95
9,55
4,65
7,25
6,75
26,30
9,70
8,85
10,30
11,30
6,75
5,85
8,20
13,10
10,80
4,35
10,30
5,50
6,20
6,20
3,75
8,75
8,00
5,20
4,85
8,75
12,90
5,00
4,85

