
Carta de Menús  
PRIMERS PLATSPRIMERS PLATSPRIMERS PLATSPRIMERS PLATS                                                                                                                                                                                                         
Amanides i entrants  
 Verda de l’hort                                                  6€ 
 Amanida Miravall                    7,€ 
 Amanida tèbia especial      7,50€ 
 Entremesos  de les Garrigues      7,50€ 
 Flor de meló amb encenalls de pernil                    8€ 
 Albergínies farcides amb verdures de temporada  8,50€  
 Mil fulls farcit de verduretes amb formatge de cabra    9€ 
 

Arrossos i pastes 
 Canelons de carn, d’espinacs o de peix, tots de la casa   8€ 
 Lasanya de bolets o de carn     8€ 
 Sopa de galets de Nadal     9€ 
 Sopa de pescadors      10€  
 Fideuà  marinera       10€ 
 Paella mixta                    12€ 
 Paella marinera       14€ 
 

Caragols  
 Gormanda                                                  11€ 
 Llauna             11€ 
 

Pica-pica (escollir-ne mínim 4)      10€ 
 Torrada de sobrassada, formatge brie i nous  Pop a la gallega 
 Coqueta de  verduretes i llagostins   Cloïsses a la Marinera 
 Musclos amb romesco    Gambes salades   
 Musclos al vapor o romesco   Remenat de bolets 
 Caragols de mar al vapor   Assortit de patés  
 Croquetes casolanes    Calamars a la romana 
 Caragols a la llaura    Pizzes casolanes 
 Esqueixada de bacallà   Caragols a la gormanda
 Llagostí salat     Degustació de fideuà  
 Degustació de paella    Ous estrellats     

    
SEGONS PLATSSEGONS PLATSSEGONS PLATSSEGONS PLATS                                                                                                                                                                                                                    
Carns  
 Pollastre, llom, vedella o llonganissa amb guarnició  6,50€ 
 Secret  amb bolets       8,50€  
 Fricandó amb rovellons     8,50€ 
 Cassola de tros d’espinacs o samfaina (típic de Juneda) 8,50€ 
 Peus de porc amb caragols      8,50€ 
 Cassola de conill amb caragols      9,€  
 Cuixa de gall d’indi amb fruits secs     10€ 
 Xai a la brasa amb guarnició      11€ 
 Tall rodó de vedella amb bolets    11€ 
 Graellada de carns amb guarnició     12€ 
 Cabrit a la Milanesa amb guarnició     12€ 
 Ternasco al forn amb guarnició     13€ 
 Cabrit al forn amb guarnició      16€  
 

Peixos 
 Cassoleta de sèpia amb cloïsses     11€ 
 Gambes a la planxa      12€ 
 Salmó  al forn amb guarnició     12€ 
 Bacallà amb samfaina       13€ 
 Orada al forn al gust      13€ 
 Cassoleta de rap amb llagostins                 14€ 
 Cassoleta de pescadors      14€ 
 Graellada de peix      18€ 
  

POSTRESPOSTRESPOSTRESPOSTRES                                                     
 Fruita del temps      2€ 
 Músic         3€ 
 Crema catalana      3,50€ 
 Flam amb nata      3,50€ 
 Gelat         3,,50€ 
 Mousse de Iogurt       3,50€ 
 Pastís del dia       4,50€  
 Pastís de cuallada amb maduixes     5€ 



  

MENÚS PER A GRUPSMENÚS PER A GRUPSMENÚS PER A GRUPSMENÚS PER A GRUPS                                                                                                                            
 
Menú infantil:                             
 Primer plat:   Macarrons, canelons o espaguetis 
 Segon plat:   Llonganissa, llom o pollastre amb patates chips 
 Postres:  Gelat, flam o iogurt 

-Pa, i begudes- 
Preu: 11€        (el preu del menú per adults es de 16€) 

 
Menú jove: (ideals per sopars informals) 
    Pica-pica:   Mini amanides,  pizzes casolanes, pa amb tomata,  
   assortit d’embotits i formatges, truites variades, llagostí 
   salat,  ous estrellats 
   O escull 7 pica-pica 
 Postres:  Gelat, flam o iogurt (a escollir-ne un) 

-Pa, vi, aigua, gasosa, cafè i gotes- 
Preu: 18€ 

 
Menú Juneda: 
 Primer plat:   Flor de meló amb encenalls de pernil o alberginies  
   farcides amb verdures de temporada 
 Segon plat:   Cassola de tros o llonganissa amb samfaina 
 Postres:  A escollir segons temporada 

-Pa, vi, aigua, gasosa, cafè i gotes- 
Preu: 20€ 

 
Menú econòmic: 
 Primer plat:   Alguna de les amanides 
 Segon plat:   Fideuà o paella mixta 
 Postres:  A escollir segons temporada 

-Pa, vi, aigua, gasosa, cafè i gotes- 
Preu: 22€ 

 
 
 

 
Menú Garrigues: 
 Primer plat:   (escollir 4 pica-pica) 
 Segon plat:   Xai a la brasa o salmó al forn, els dos amb guarnició 
 Postres:  A escollir segons temporada 

-Pa, vi, aigua, gasosa, cafè i gotes- 
Preu: 25€ 

 
Menú tradicional: 
 Pica-pica:   (escollir 4 pica-pica) 
 Segon plat:   Graellada carns i guarnició  o cassoleta de pescadors 
 Postres:  A escollir segons temporada 

-Pa, vi, aigua, gasosa, cafè i gotes- 
Preu: 28€ 

 
Menú calçotada (temporada):                          
 Primer plat:   Calçots amb salsa tradicional  
 Segon plat:   Graellada de carns amb guarnició   
 Postres:  Gelat, flam o iogurt 

  -Pa, vi negre, gasosa, aigua, cava, cafè i cigaló- 
Preu: 28€   

    
Menú “TOP”: 
    Pica-pica:   (escollir 4 pica-pica) 
 Segon plat:   Cabrit al forn o rap amb llagostins  
 Postres:  A escollir segons temporada 

-Pa, vi, aigua, gasosa, cava, cafè i gotes- 
Preu: 32€ 

A tenir en compte! 
- Grups a partir de 10 persones 

- IVA inclòs  

- S’haurà d’escollir 1 menú per grup 

- Menús especials per bodes, bateigs, 
comunions, aniversaris, comiats de 
solters, trobades d’empresa... 

- Fem menús aptes per qualsevol 
al·lèrgia alimentària  

- Cal reservar amb antelació! 

Mas Miravall 
Mas Miravall -Afores 

25430 – Juneda 
Tel. 973 150 650 / Fax. 973 150 701 

info@masmiravall.com 
www.masmiravall.com 


