
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.

La més dolça cloenda
El f inal más dulce 

La mousse del Xalet Suís (crema catalana o xocolata) 6,50
La mousse del Xalet Suís (crema catalana o chocolate)

Crema de gingebre amb fruits vermells 7,00
Crema de jengibre con frutos rojos

El tiramisú fet al nostre estil 6,50
El tiramisú hecho a nuestro estilo

Mel i mató amb fruits secs 6,00
Miel y requesón con frutos secos

Les trufes de xocolata negra, soles o amb nata 6,00
Las trufas de chocolate negro, solas o con nata

El pastís rus amb xocolata calenta (crema d’ametlla i avellana) 7,00
El pastel ruso con chocolate caliente (crema de almendra y avellana)

Els profiterols amb nata i xocolata calenta 6,50
Los profiteroles con nata y chocolate caliente

Els maduixots amb nata, suc de taronja o moscatell 5,50
Los fresones con nata, zumo de naranja o moscatel

El gelat de vainilla sol o amb xocolata calenta 5,50
El helado de vainilla solo o con chocolate caliente

El gelat de torró d’Agramunt 5,50
El helado de turrón de Agramunt

El gelat de iogurt amb pinya confitada 5,50
El helado de yogur con piña confitada

El gelat de flam d’ou amb caramel 5,50
El helado de flan de huevo con caramelo

El gelat de formatge fresc amb codonyat 5,50
El helado de queso fresco con membrillo

El gelat de xocolata negra 5,50
El helado de chocolate negro

El suc de taronja natural 4,50
El zumo de naranja natural

El sorbet de mandarina “Especial de Sòller” 5,50
El sorbete de mandarina “Especial de Sóller”

El sorbet de gerds de Sant Pol 5,50
El sorbete de frambuesa de Sant Pol

Assortiment de formatges 15,00
Surtido de quesos

El cafè irlandès 6,50
El café irlandés




