
RESTAURANT DEL LLAC

Cuina Pallaresa

ELS POSTRES / LOS POSTRES 

Mató estil “el llac”                                                                         5,50€
aMb fruits secs del Montsec i Mel del Pallars 
Requesón estilo “el llac” con fRutos secos del Montsec y Miel del PallaRs 

Pa aMb xocolata “el Postre de quan ereM Petits”.                    5,60€
aMb oli verd i escates de sal
Pan con chocolate  con aceite veRde y escaMas de sal

aManida de fruites                                                                        6,00 €
aMb gelat de vi blanc «Juna»                                   
fRuta del tieMPo con helado de vino blanco «Juna»                                   

tarta tatin                                                                                       6,70 €
de PoMa de lleida, aMb gelat de ferrero rocher 
taRta tatin de Manzana de lleida y helado de feRReRo RocheR

babà al roM eMbellit “contrabando”                                        6,70 €
babà al Ron añeJo “contRabando”

VINS DOLÇOS/VINOS DULCES 

ratafia dels raiers                     2,90 €

ratafia l’erMità                          3,50 €

licor de cassis                           3,00 €

Par vi de taronJa                      3,50€

aureus sauternes                     4,50€

còsMic essència                        5,00€

TANN´S             8,50€
      aMb lliMona i gerds           
      con limón y frambuesa 

LONDON           8,50€  
… aMb canyella i taronJa
… con canela y naRanJa 

BULLDOG           8,50€
… aMb regalessia i lliMa
… con Regaliz y liMa

GINTONICS 

befeatter                           5,00€ 

seagraM’s                        5,00€ 

boMbay                              5,00€

 GINEBRES PREMIUM AMB TÒNICA PREMIUM
GINEBRAS PREMIUM CON TÓNICA PREMIUM

BOMBAY SAPHIRE      8,50€
… aMb Pells de lliMa i  ginebró
… con Pieles de liMa y henebRo 

 NORDES                   8,50€
… aMb raïM i lloré

… con uva y lauRel 

Utilitzem vins de la d.O. COsters del segre, 
per les nOstres elabOraCiOns.

UtilizamOs vinOs de la d.O. COsters del segre, para nUestras reCetas.

dispOsem de Carta d’al·lèrgens

dispOnemOs de Carta de alérgenOs



APERITIUS, MITJES RACCIONS 
APERITIVOS, MEDIAS RACCIONES 
verMut blanc o negre                                                                    3,20€ 
… blanco o RoJo
    
½ gin tònic de nordes, lloré i raïM                                             5,50€ 
… lauRel y uva 

½ gin tònic de gin Mare, tiMó i roManí                                     6,00€ 
… toMillo y RoMeRo 

taPa de forMatges Pallaresos aMb Pa de vidre                          6,50€ 
… de quesos PallaReses con Pan de cRistal 

taPa d’esPatlla Pernil “guiJuelo” aMb Pa de vidre                      7,00€ 
… de JaMón “guiJuelo” con Pan de cRistal 

taPa de cargols gratinats al PerfuM de tòfona                      7,50€
… de caRacoles gRatinados al PeRfuMe de tRufa

taPa de Micuit d’ànec, coM el feieM abans, aMb torradetes   8,00€
… de foie, coMo se hacía antaño, con tostaditas 

ENTRANTS FREDS / ENTRANTES fRIOS 
aManida de carxofa confitada                                                 11,60€
fetge d’ànec Micuit, anguila fuMada i ruca
ensalada de alcachofa confitada
higado de Pato Micuit, anguila ahuMada y Rúcula

aManida de Pera escalibada                                                       11,00€
endivies, huMus i forMatge de cabra de vilabella

ensalada de PeRa escalibada
endivias, huMus y  queso de cabRa de vilabella

carPaccio de vedella del Pirineu                                               12,00€ 
aMb oli de tòfona blanca i encenalls de forMatge ParMesà                                                                                            

caRPaccio de teRneRa del PiRineo 
con aceite de tRufa blanca i viRutas de queso PaRMesano

esPatlla de Pernil ibèric “guiJuelo”                                              17,50€
aMb Pa de vidre aMb toMàquets i oli verd

Paletilla de JaMón ibéRico “guiJuelo” con Pan de cRistal, toMate y aceite veRde

ENTRANTS CALENTS
ENTRANTES CALIENTES 
escudella Pallaresa aMb botifarra d’ou i botifarra negra    9,50€ 
escudella PallaResa con butifaRRa blanca i MoRcilla 

tian de verdures  ecològiques                                                  10,50€
del nostre hort aMb bolets salvatges, avellanes i sal del roser                                            
tian de veRduRas ecológicas
de nuestRo hueRto, con setas salvaJes, avellanas y sal del RoseRi

Pasta fresca del dia                                                                       11,00€
a la carbonara aMb forMatge ParMesà                                                           
Pasta fResca del día a la caRbonaRa con queso PaRMesano

caneló de cua de bou guisada                                                    12,50€
aMb beixaMel gratinada 
canelón de Rabo de buey con bechaMel gRatinada 

caragols a la llauna  aMb all i oli                                                                14,50€ 
caRacoles “a la llauna” con “alioli” 

ELS ARROSSOS  / LOS ARROCES

arròs de verdures del teMPs                                                                                         15,00€
aMb daus de cePs i brou de verdures
aRRoz de veRduRas del tieMPo con dados de boletus y caldo de veRduRas 

arròs de conill sense feina aMb cePs                                                                                            16,60€
al PerfuM de roManí, aMb brou de Pollastre reial i all i oli                                                                       

aRRoz de coneJo deshuesado
con boletus al PeRfuMe de RoMeRo, con caldo de Pollo Real y “alioli” 

arròs del “senyoret” sense feina                                                                                 18,50€
aMb Marisc i brou de Peixos de roca 

aRRoz del “señoRito” con MaRiscos y consoMé de Pescados de Roca 

ELS PEIXOS / LOS PESCADOS

xiPirons saltats                                                                                                              14,50€
sobre coca de ceba tendra i creMós de blat
salteado de chiPiRones sobRe coca de cebolla tieRna y cReMoso de Maiz                               

suPreMa de salMó Marinada                                                                                14,60€
aMb col Kale
suPReMa de salMón MaRinado con col kale

bacallà confitat  a baixa teMPeratura                                                                        17,00€ 
al safrà del Pallars aMb algues
bacalao confitado a baJa teMPeRatuRa al azafRán del PallaRs con algas

raPet de costa                                                                                                                18,50€
aMb salsa Peix de roca,  Musclos i llardons
colita de RaPe de costa con salsa Pescado de Roca, MeJillones i toRReznos

PoP a la brasa                                                                                                                  18,50€
Patata al Morter, aMb oli verge i Pebre verMell fuMat 
PulPo a la bRasa con Patata al MoRteRo, aceite viRgen extRa y  PiMentón de la veRa ahuMado 

LES CARNS GUISADES O A LA BRASA D’ALzINA
LAS CARNES GUISADAS O A LA BRASA DE ENCINA

corder raça “xisqueta” a la brasa                                            15,00€
aMb guarnició del dia
coRdeRo Raza “xisqueta” a la bRasa con guaRnición del día

cabrit cruixent a la Milanesa                                                      16,50€
costelletes i MitJanes aMb escuMa de Patata 
cabRito cRuJiente a la Milanesa costellitas i Medianas con esPuMa de Patata

civet de senglar a l’estil del “beP”  f                                          16,50€
aMb castanyes i bolets salvatges                                                  
estofado de Jabalí a estilo de “beP” con castañas y setas salvaJes                                                 

terrina de garrí confitada a baixa teMPeratura                    16,60€ 
i cruixent aMb esPàrrecs de Marge, escuMa de Patata 
i xiPs casolanes aMb salsa de Múrgoles 
teRRina de lechón confitado a baJa teMPeRatuRa y cRuJiente
con esPáRRagos, esPuMa de Patata y xiPs caseRas con salsa de colMenillas 

 
braó Melós de xai   f f                                                                      18,00€
cuit a les 12 hores i lacat aMb base de ParMentier
codillo Meloso de coRdeRo a las 12 hoRas, lacado y con base de PaRMentieR

entrecot de vedella dels Pirineus a la brasa                           18,60€
ceba caraMelitzada, Patata a la creMa i xiPs de verdures

entRecot de teRneRa de los PiRineos a la bRasa 
cebolla caRaMelizada, Patata a la cReMa y xiPs de veRduRas

filet de vedella dels Pirineus a la brasa, Medalló de               26,00€
aMb sal MaldoM,teMPura de verduretes i arroP de ratafía 
soloMillo de teRneRa de los PiRineos a la bRasa  Medallón de foie con sal 
MaldoM,  teMPuRa de veRduRitas y aRRoPe de Ratafia 

esPatlleta de cabrit a la brasa                                                    28,00€ 
sobre salsa de tòfona, Patata Pobra y verdures cruixents                                                     
Paletilla de cabRito a la bRasa
sobRe salsa de tRufa, Patatas PobRes y veRduRas cRuJientes

receptes emeses en els programes de tv “Cafeïna tour”  
de  tv lleida (capítol 1893) f    i  Canal Cocina  f f  


