
 

 

Vermut casolà   Vermouth casero  2.70 

Escopinyes  Berberechos 8.00 

Anxoves del Cantàbric (00)  Anchoas del cantábrico (00) 6.00  

(4 filetes) 

Seitons  Boquerones en vinagre (6 filetes)  4.50 

 : Vermut casolà, patates braves, matrimoni i olives farcides    

6 € per persona 

Les nostres patates braves  Nuestras bravas  4.80 
Braves amb xistorra  Bravas  con chistorra      6.00 

Calamars fregits a l’andalusa  Calamares fritos a la andaluza  7.80 

Calamarcets a la planxa amb romesco 

Calamarcitos a la plancha con romesco  7.80 

Cassoleta de gambes amb allada   Gambas al ajillo  9.50 

Bombes casolanes de vedella amb la nostra salsa brava  

Bombas caseras de ternera con nuestra salsa brava  (2.30 unidad) 

  Pop a la sanabresa  Pulpo a la sanabresa  9.00 

Daus de formatge manxec amb melmelada de pebrots rostits   

Dados de manchego fritos con mermelada de pimientos asados (1.30 unidad) 

Croquetes artesanes   Croquetas artesanas (1.50 unidad) 

Ous estrellats amb pernil ibèric  

Huevos estrellados con jamón ibérico  12.80 

Timbal de botifarró, tomàquet, ceba confitada i formatge de cabra 

  Timbal de morcilla, tomate, cebolla confitada y queso de cabra  (2.50 unidad) 

Patates emmascarades amb bolets de temporada i foie 

Patatas enmascaradas con setas de temporada y foie  9.50 

Taula de formatge  zamorà “ ORO VIEJO” 

 Tabla de queso zamorano “ORO VIEJO”  8.50 

Plat de “paletilla” ibèrica de gla amb pa amb tomàquet  

Paletilla  ibérica de bellota con pan con tomate  17.50 



 

 

Risotto parmesà de ceps amb cruixents de pernil ibèric  

 Risotto parmesano de ceps con crujientes de jamón ibérico  10.80 

Paella marinera  11.70 

Arròs negre amb escamarlans i allioli  Arroz negro con cigalas y alioli  

12.00 

Arròs caldós amb llamàntol  Arroz caldoso con bogavante   20.50 

Fideuà amb sípia i cloïsses  Fideuá con sepia y almejas  11.70 

 

Carxofes gratinades farcides de bolets  Alcachofas gratinadas rellenas de 

setas   9.80 

Graellada de verdures amb romesco 

Parrillada de verduras al romesco  9.80 

 

 

 

 

 

 

 
Amanida de l'hort amb ventresca de tonyina i vinagreta de codony i 

fruits secs Ensalada de nuestra huerta con ventresca de atún y vinagreta de 

membrillo y frutos secos 8.60 

Tàrtar de tonyina amb guacamole  

Tartar de atún con guacamole  11.50 

 “Cebiche” de mero i llagostins   Cebiche de mero y langostinos  13.50 

 



 

 

 

 

 

 

Filet de vedella al foie amb salsa de “Pedro Ximenez” 

Solomillo de ternera al foie con salsa de Pedro Ximenez  20.90 

½ espatlla de be a l’estil Sotacel amb patata fornera  

½ espaldita de cordero al estilo Sotacel  15.80 

Llom de bacallà al pil-pil amb cruixents d'ametlles i melmelada de 

pebrots rostits  

Lomo de bacalao al pil-pil con crujientes de almendras y mermelada de 

pimientos asados     14.50 

Pop a la graella amb oli d’alls confitats, “pimentón de la Vera” i sal 

negre 

Pulpo a la parrilla con aceite de ajos confitados, pimentón de la Vera y sal 

negra 18.00 

Hamburguesa casolana amb formatge de cabra, ceba confitada i 

patates fregides  Hamburguesa casera con queso de cabra, cebolla confitada 

y patatas fritas  9.00 

Hamburguesa casolana amb bacó i manxec, ceba confitada i patates 

fregides  Hamburguesa casera con bacon y manchego, cebolla confitada y 

patatas fritas  9.50 

Hamburguesa Premium Sotacel:  filet de vedella i foie amb ceba 

caramel·litzada, mezclum d’amanides i patates fregides  

Hamburguesa Premium Sotacel: solomillo de ternera y foie, con cebolla 

caramelizada, mezclum de ensaladas y patatas fritas  16.80 
 


