
Preus: IVA inclòs

AMANIDES

Amanida de burrata amb tomàquet i pesto vermell

Amanida de formatge de cabra amb vinagreta de mel, balsàmic i fruits secs

Amanida Cèsar amb pollastre i núvol de parmesà

Amanida de mango, alvocat, perles de mozzarella de búfala i nous amb 
vinagreta de Pedro Ximénez

Amanida mixta (Amanida vegetal)

10,90

10,50

9,50

10,90

8,90

PER A COMPARTIR

Musclos de roca al vapor amb pa casolà

Taula d’embotits amb D.O: pernil, llom i xoriço ibèrics acompanyats 
amb formatge manxec i pa amb tomàquet

Carpaccio de vedella amb ruca i parmesà

Virutes de foie curat a la sal amb mango i fruits del bosc

Taula de formatges amb grisines, fruita seca i tocs dolços

Tartar de tonyina amb mango fresc i wakame

Pernil Ibèric tallat a mà amb pa de coca amb tomàquet

Llagostins a la planxa

11,00

19,90

11,50

16,90

16,90

16,50

11,90

15,90

TAPES

Patates braves de la casa

Calamars a l’andalusa

Croquetes de pernil amb maionesa trufada (1 ut.)

Plat de formatge Manxec curat

Camembert arrebossat amb melmelada casolana de carbassa

Alberginies a la parmesana gratinades amb pesto

Espàrrecs a la brasa amb formatge de cabra gratinat i ametlles laminades

Bastons d’albergínia amb salsa de mel i mostassa

Risotto de gambes

Gambes amb allada

Pebrots del padró

Risotto de bolets silvestres amb pernil i parmesà

Thai red curry amb pollastre i verdures asiàtiques acompanyat d’arròs basmati

5,50

8,50

2,30

6,10

5,50

5,90

5,50

5,50

7,50

8,90

6,00

6,90

8,50



A MY WAY, TOTS ELS NOSTRES PLATS ESTÀN ELABORATS
AMB PRODUCTES DE PRIMERA QUALITAT

ELS NOSTRES ARROSSOS | ració individual

Paella de marisc

Paella de pollastre

Arròs negre amb marisc

Paella de verdures a la brasa

21,90

20,90

20,90

19,90

PLATS PRINCIPALS

Filet Gold amb patata gratinada trufada, bolets silvestres saltejats, foie 
gras i salsa de Pedro Ximénez

Entrecote de llom alt (ribeye) de vedella de Girona 300gr. amb patates al 
forn i tomàquet rostit

Cuixa d’ànec confitada amb fruits vermells i gratinat de patata

Tagliatelle amb filet de vedella Angus amb salsa de trufa amb tocs de 
pebre verd

Ravioloni de ricotta i espinacs amb mantega de sàlvia i tomàquets xerri

Filet de llobarro (150 gr.) amb pastís de patata i porro i salsa de la passió 

Salmó a la planxa amb wok de verdures, salsa teriyaki i sèsam

Filet de tonyina vermella a la planxa amb espàrrecs, carbassons i xerris confitats

29,50

26,90

22,50

17,90

16,80

22,90

22,90

25,90

Pa de coca amb tomàquet

Pa amb all

Pa rústic de la casa

PANS

2,50

2,00

1,80

MENÚ INFANTIL (fins els 12 anys)

Filet de pollastre, vedella amb patates fregides o penne al pomodoro

Gelat de xocolata o brownie

Aigua o refresc

13,50



GAUDEIX A MY WAY DELS NOSTRES EXQUISITS
POSTRES D’ELABORACIÓ PRÒPIA

DIGESTIUS

Grappa 18 lune

Baileys

Espresso Martini

Zacapa 23

Orujo d’herbes

Gin Bulldog tonic

Cardenal Mendoza

6,00

6,00

9,00

10,00

4,00

9,00

6,00

POSTRES CASOLANS

Crema catalana

Mini coulant de xocolata negre amb gelat de gerds i fruits 
del bosc

Tiramisú

Pastís del día casolà

Brownie de xocolata i nous amb gelat de vainilla

Sorbet (una bola): llimona, gerds o mandarina

Gelat (una bola): vainilla, xocolata, coco o maduixa

5,50

6,50

6,50

6,50

6,10

2,30

2,30
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