
10% IVA inclòs /10% IVA inclòs

ENTRANTS PER EMPORTAR

Esqueixada de bacallà amb 
romesco
Esqueixada de bacalao con romesco

Faves tendres amb romesco
Habas tiernas con romesco

Cargols a la llauna
Caracoles a la llauna

Assortiment de croquetes 
cassolanes
Surtido de croquetas caseras

7,80€ _

9,80€_

10,00€_

0,50€ /
peça_

PEIX PER EMPORTAR 

Llenguado a la planxa o meunière
Lenguado a la plancha o meunière

Paella Casa Felix (mínim 2 persones)
Paella Casa Felix (mínimo 2 personas 

18,50€  _

14,00€ _

 

12,50€ _
Bacallà gratinat amb suau d'alls
Bacalao gratinado con suave de ajos

Canelons casolans gratinats
Canelones caseros gratinados

Pernil Ibèric
Jamón Ibérico

Saltejat de xipirons, espàrrecs, alls 
tendres, ceba i bolets
Salteado de chipirones, espárragos, ajos 
tiernos, cebolla y setas

Dau de pop en panko, patata i ají
Taco de pulpo en panko, patata y ají

1,50€ /
peça_ 

15,90€_

14,00€_

  
14,50€_

Filet al pebre verd o 
Roquefort
Solomillo a la pimienta verde 
o Roquefort

Perdiu a la vinagreta
Perdiz a la vinagreta

Llonça de bou a la brasa
Chuletón de buey a la brasa

Cabrit a la Milanesa
Cabrito a la Milanesa

18,50€ _

15,00€ _

19,60€ _

15,90€ _   

CARNS PER EMPORTAR

11,70€ _

18,50€ _

11,20€ _

11,90€ _

Conill amb cargols
Conejo con caracoles

Cabrit al forn
Cabrito al horno

Xai a la brasa amb guarnició
Cordero a la brasa con guarnición

Manetes de porc amb llagostins
Manitas de cerdo con langostinos

LA CALÇOTADA DE CASA FÈLIX PER EMPORTAR
CALÇOTADA PER EMPORTAR
CALÇOTADA PARA LLEVAR

Calçots amb salsa
Calçots con salsa

Llonganissa amb mongetes
Longaniza con judías

Carn de corder a la brasa amb 
carxofa i allioli
Carne de cordero a la brasa con 
alcachofa y alioli

Crema catalana
20€

12 calçots cuits amb salsa 
romesco per emportar
12 calçots con salsa romesco
para llevar

7€


