




Entrants
Taula de Formatges 14.50 €
Sense lactosa. Acompanyats de melmelada i nous

Mantegues 8.90 €
Degustació de mantegues casolanes salades de tonyina i salmó

Pate breton y Rilliete 12.00 €
Parts nobles de porc cuinades en brou fins a aconseguir una pasta 
homogènia de carn esmicolada 

Banyetes  4.50 €
Banyetes de galeta farcits de formatge de cabra i melmelada

Flors de Formatge Tête de Moine 10.50 €
amb pebre vermell de la Vera

Micuit de foie 14.50 €
amb melmelada casolana de tomàquet

Coca de sardines marinades 8.50 €
amb crema d’ anet

Nachos de galette 7.50 €
amb hummus d'albergínies 

Si patiu algun tipus d'al·lèrgia o intolerància sobre qualsevol aliment, preguem que ho informeu 
al nostre personal per oferir-vos les alternatives adequades.

Amanides
Amanida de formatge de cabra 9.10 €
Variat d´enciams amb sorbet de mango, mousse de formatge de cabra 
i ceba cruixent

Amanida d’ espinacs 8.90 €
Espinaca baby amb xampinyons laminats, cruixent de pernil i vinagreta 
de pipes

Amanida de pollastre 9.20 €
Variat d´enciams amb pollastre laminat fet al forn amb poma confitada i 
salsa de iogurt

Benvinguts a Le P’ty Món!



Si patiu algun tipus d'al·lèrgia o intolerància sobre qualsevol aliment, preguem que ho informeu 
al nostre personal per oferir-vos les alternatives adequades.

Galettes
Completa
Pernil dolç, formatge emmental i ou 9.50 €
Plus ceba caramel·litzada o xampinyons 11.00 €
Plus ceba caramel·litzada i xampinyons 12.50 €
4 Formatges 11.50 €
Formatge Brie, Feta, blau sobre una base d'emmental i nous

Mallorquina 11.50 €
Sobrassada ibèrica, ou, daus de codony sobre base d'emmental

Mediterrània 9.80 €
Tomàquets confitats sobre base d'emmental amb lesques de parmesà, 
olives negres i alfàbrega fresca

Món 11.45 €
Formatge de cabra, pera confitada, ruca sobre base d'emmental amb 
salsa de mostassa l’ancienne

Sequi 13.10 €
Tomàquet sec, albergínia rostida, formatge de cabra, ruca amb pesto

Espinacs 12.50 €
Espinac al vapor, ou, cruixent de pernil del país sobre base de formatge 
emmental i pols parmesà

Pollastre 12.50 €
Pit de pollastre rostida a la crema de mostassa antiga amb ceba 
caramel·litzada sobre una base d'emmental

Budín Noir 11.50 €
Botifarra dolça de ceba amb poma rostida a la canyella, pinyons i 
formatge emmental 

Espisal 13.90 €
Salmó fumat, espinacs frescos, formatge Brie sobre base d'emmental i 
salsa pesto



Si patiu algun tipus d'al·lèrgia o intolerància sobre qualsevol aliment, preguem que ho informeu 
al nostre personal per oferir-vos les alternatives adequades.

Postres
Crêpes

Beurre Sucré; mantega salada i sucre 5.50 €

Confiture; taronja amarga i gerds 6.40 €

Mel o sucre amb llimona  6.40 €

Flamejada Grand Marnier, calvats, rom 7.50 €

Caprice Flamejada amb gelat de vainilla o xocolata 8.90 €

Nutella / Xocolata 7.50 €

Beurre Salé; caramel de mantega salada 7.50 €

Pastís de Formatge amb Fruits Vermells 5.20 €

Sorbet de Mango 5.10 €

Minigalettes de gelat de vainilla, pera confitada i atzavara 7.50 €

Bombó gelat d'avellanes 6.10 €



Si patiu algun tipus d'al·lèrgia o intolerància sobre qualsevol aliment, preguem que ho informeu 
al nostre personal per oferir-vos les alternatives adequades.

sidres bretones
BRUT 5º  Lleugerament àcida, toc amarg molt subtil

DULCE 2º  Afruitada i suau

ECOLÒGICA 4º  Fresca i lleugera amb toc afruitat

ROSADA 2`5º  Semidolça amb aromes de fruites exòtiques

PERA 5º  Dolç, refrescant, divertida

selecció de vins
BLANCS

Felines Jourdan Pays d’Herault Coteaur de Bessilles 13.90 €
80% Chardonnay, 20% Roussane. Floral, fruita de préssec, almívar

Celistia D.O. Costers del Segre 14.50 €
70% Viogner, 30% Macabeu. Jove, expressiu, fresc

NEGRES

Domine de Bachellery Pays d´oc 17.50 €
Monovarietal Pinot Noir, criança en roure. Suau, elegant, aromes a pruna i cirera

Siós NatureOrgánico D.O. Costers del Segre 19.20 €
Monovarietal Syrah, 100% natural sense sulfits. Aromàtic, fruits del bosc

Domaine de Carmignam AOP Cotes du Rhône 24.50 €
Garnatxa, Syrah, Mourvvedre. Balsàmic, complex amb aromes de regalèssia

Ampolla 12.00 €

Bole (tassa) 3.10 €
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