
 

 

Amanides 

 

Verat curat en sal, amanida d’endívies, poma, cogombre i vinagreta cítrica      12 € 

Amanida de l’hort, tomàquet concassé, anxova, brots tendres i romesco                   13.50 € 

Amanida verda, virutes de xampinyó, fruits secs, parmesà i vinagreta de wasabi          10.50 € 

 

 

Entrants 

 

Coca fullada amb sardina fumada, escalivada i oliva negra       17 € 

Coca de pernil d’ànec, crema de Portobello, oli trufat i brots d’amanida            18.50 €  

Sepietas meloses amb pèsols i cansalada amb cruixent de tinta                16 €  

Sashimi de peix de llotja a,b verduretes al dente i vinagreta oriental          13.50 € 

Crema suau de carbassa sobre pa de pessic de sèsam, quennelle de crema                                                       de 

formatge i verduretes glasejades          12 € 

Vieires al grill amb escuma de coliflor i molles de pernil ibèric ab pebre vermell fumar  20 € 

Tonyina marinada, lleugerament marcada amb remolatxa i suc de tomàquet rostit            21.50 € 

 

 

Pasta i Arròs 

 

Arròs de Pals amb Ibèric i Portobello                   ( min.2 pax-Preu p/p )                    19 € 

Arròs cremòs amb vieira al forn          24 € 

Pasta fresca amb carbonara de sardina fumada        14 € 



 

 

Carn 

 

Presa ibèrica marinada, al grill, amb romesco i espàrrecs verds       21 €  

Filet de vedella amb foie, emulsió de blat de moro i salsa de vi dolç                   27 € 

Xai en dos coccions, verdures glacejades, cous-cous amb panses i pinyons                                                            

i salsa de mel i romaní                      24 € 

Ànec lacat al forn amb parmentier de moniato                   18 € 

Cuixa de cabrit al forn amb parmentier de patata panadera     27 €  

 

Peix 

 

Medallón de rap albardat amb cansalada curada de la Selva i crema de                                      

carbassa amb un toc cítric               23.50 € 

Tacs de bacallà al vapor amb melmelada de alberginia i pilpil de mel         20.50 € 

Suprema de peix del dia al forn amb patates i verdures       s/m 

“Cim i Tomba” tradicional tossenc a l’estil Can Sophia            20.50 € 

 

Postres 

 
Mousse de xocolata i cardamom                7.50 € 

Crema Catalana Can Sophia                  5.50 € 

Adam & Eva               8 € 

Pa de pessic de carbassa, crema batuda de mascarpone i cremòs de xocolata blanca  8 € 

Caneló de maduixa farcit de mousse de plàtan, sorra comestible de xocolata i gelat de         

festuc                8 € 

Gelats de la casa                       5.50 € 

 


